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SESSÃO 2.674 – ORDINÁRIA 

06 de dezembro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 06 dezembro de 2021, às 18h05min. Cumprimento especial 

aos Colegas Vereadores, à Vereadora Silvana; assessores desta Casa; imprensa, na pessoa do 

Rouglan; e às pessoas que nos assistem através da, do Facebook Câmara de Vereadores de Flores 

da Cunha, 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 132/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 132/2021 e encaminha 

documentação que informa que o Município não possui convênio assinado com a RGE, mas 

somente contrato de fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública, em 

atenção ao requerimento nº 070/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 083/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que “Dispõe 

sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais 

públicos e privados de lazer no âmbito do Município de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 343/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que sejam tomadas providências em relação à finalização da pavimentação no 

acesso da capela Fulina, no bairro Nova Roma, mediante notificação ao loteador. 

Indicação nº 344/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a criação do Conselho Municipal de Esportes e Lazer.  

Indicação nº 345/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a criação do Fundo Municipal de Esporte e Lazer. 

Indicação nº 346/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias como patrolamento e cascalhamento na estrada 

da capela Restinga, no trecho conhecido como Morro do Erechim. 

Indicação nº 347/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que analise a possibilidade de contratar um médico geriatra para atuar junto ao SUS 

no município de Flores da Cunha. 

Parecer Contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final à cedência da Tribuna 

Livre para a empresa ANP Negócios Imobiliários apresentar o projeto do Complexo Nova 

Aliança, pois não há previsão jurídica para esta solicitação, conforme artigo 112, do Regimento 

Interno desta Casa e, portanto, a Comissão orienta os Nobres Edis a oportunizarem outro espaço 

no qual não haja impedimentos legais para que a empresa possa se manifestar e apresentar o 

projeto. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício nº 131/21, do Comandante da 2ª Cia da Polícia Militar, que convida para o lançamento da 

operação Papai Noel, no dia 07 de dezembro de 2021, às 14:00 horas, na praça da Bandeira, em 

Flores da Cunha.  
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E-mails de representantes do Corede Serra, que encaminham convite para a eleição e posse da 

diretoria executiva gestão 2022-2023, no dia 06 de dezembro de 2021, às 15:00 horas, no 

auditório da sala Florense, bloco M, da Universidade de Caxias do Sul; e também, informam que 

a votação da Consulta Popular 2021 foi prorrogada até o dia 15 de dezembro de 2021.  

E-mail da Escola de Gastronomia UCS, que convida para a formatura de Chef Executivo 

Internacional UCS/ICIF, no dia 10 de dezembro de 2021, às 19:00 horas, no ristorante Dolce 

Italia da referida escola.  

E-mail do Deputado Estadual Pepe Vargas, que convida para a solenidade de entrega da Medalha 

da 55ª Legislatura às Cooperativa Nova Aliança, Vinícola Garibaldi e Vinícola São João, no dia 

07 de dezembro de 2021, às 13:00 horas, no salão Júlio de Castilhos, no plenário 20 de Setembro 

da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.  

E-mail do gabinete da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que convida 

para o ato de lançamento do programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, 

no dia 02 de dezembro de 2021, às 14:00 horas, através do link fornecido neste e-mail.  

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

atendimentos realizados pela entidade referentes aos meses de outubro e novembro de 2021, para 

conhecimento dos Vereadores.    

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

dos expedientes, quero só lembrar aos Colegas então, que hoje é a primeira sessão ordinária do 

mês de dezembro, esse mês nós temos duas, duas cores que definem ações que o Município pode 

fazer com relação ao mês de dezembro, seria o Dezembro Vermelho, que é o mês da 

conscientização contra a aids, o vírus HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. E 

também, nós temos o Dezembro Verde, que através de uma Lei 3.455, de 2019, de minha 

autoria, que é o mês dedicado à realização de ações de conscientização sobre o abandono de 

animais. Passamos, agora então, às 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

funcionários desta Casa, público aqui presente, à imprensa, aos assessores, assessoras e aos 

demais que nos acompanham através das redes sociais. Indicação 346, solicito que seja 

providenciado os reparos nesta estrada, pois as condições de tráfego são precárias, necessitando 

com urgência de patrolamento e encascalhamento até a família Hermes. Solicito que essa 

indicação seja atendida com brevidade. Certo do seu pronto atendimento, agradeço. Era isso, 

Senhor Presidente. 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, a comunidade 

que nos prestigia nesta Casa, também quem está em casa nos assistindo. Protocolei então uma 

indicação para o nosso Prefeito, ao Executivo, em especial pra Secretária de Saúde, para que nós 

possamos ter um médico geriatra atendendo no posto de saúde. O que que é um médico geriatra? 

Um médico geriatra ele cuida do envelhecimento e, também, das doenças que são pertinentes aos 

idosos, ele é um profissional que ele vê o todo do idoso. Então hoje, quando uma pessoa idosa 

procura um atendimento médico, ela procura de uma determinada doença, mas ela vem 

carregando outras doenças juntos, e esse médico pode fazer uma avaliação mais completa do 

paciente e, também, poder recomendar questões relacionadas ao envelhecimento saudável, né, à 

prática de exercícios físicos, ele pode também orientar esse idoso conforme o envelhecimento 

dele. Então fizemos esse pedido, a gente sabe que a população tende a envelhecer cada vez mais. 

E pra gente também evitar, lá na frente, muitas despesas na área da saúde, é melhor que a gente 
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previna isso agora, né, com prevenção, que é o que esse médico também pode fazer. Então 

fizemos esse pedido ao Executivo e esperamos que a gente possa ser atendido no ano que vem, 

pra ter um cuidado melhor com nosso idoso na nossa sociedade. Muito obrigada. 

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, público que nos prestigia nessa sessão. Gostaria de discorrer um pouco sobre uma 

indicação que protocolei na semana passada, para que sejam tomadas as providências em relação 

à finalização da pavimentação no acesso à capela Fulina, no bairro Nova Roma, neste município. 

Alguns anos foi, foi feita a pavimentação asfáltica da capela, e à direção contrária, né, no sentido 

Fulina-Nova Roma, pela Prefeitura Municipal, e ficou um pedaço que corresponde aí ao 

loteador, que está fazendo, urbanizando aquela área ali, e o loteador ainda não iniciou essa, esse 

trecho, essa pavimentação desse trecho, que é de uns 300 metros. Mas ali, né, existe aí um 

grande problema nos dias chuvosos, de muito barro, e nos dias de sol, com muita poeira. E é um 

trecho curto, que tem que ser finalizado, né, mas ele é de responsabilidade aí do loteador. Então a 

gente pede ao nosso Prefeito Municipal que interceda, que faça a cobrança e que, né, tome as 

providências aí pra que a empresa conclua esta obra de acesso à comunidade. É um trecho 

pequeno e está em péssimas condições. Então nos dias de chuva é muito barro e nos dias de sol é 

muito, muita poeira, principalmente pelos moradores que moram aí nas margens aí das, da rua 

das Rosas e eles têm sofrido muito com esse acesso que não está pavimentado. Então a gente 

pede uma atenção do Executivo para que cobre do loteador para que essa pavimentação seja 

concluída. Era isso, Presidente. Obrigado! 

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

Expediente, passamos, agora, ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

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

tribuna. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite novamente a todos que estão aqui e quem 

nos acompanha também de casa; um cumprimento especial à Elaisa, né, que representa aí o 

grupo de mães com crianças com autismo no nosso município e outras deficiências, da qual o 

assunto que eu pretendo falar nesta noite. Pode colocar aquele primeiro slide do power point. 

(Exibição de imagens através da televisão). No dia três então de dezembro foi uma data aí muito 

importante, nós comemoramos é a data internacional das pessoas com deficiência. Ali nós temos 

então o porquê dessa data, né, que normalmente as, quando são instituídas as datas, o objetivo é 

conscientizar a população sobre o tema, alertar para essas causas e pra que a sociedade comece a 

pensar e ver as pessoas como, com outros olhos as pessoas com deficiência e principalmente pela 

questão de inclusão. Então a gente precisa pôr em prática, né, melhores métodos pra garantir 

uma boa qualidade de vida e dignidade para todas as pessoas que sofrem com algum tipo de 

deficiência. Hoje as deficiências são classificadas como: deficiência física, visual, auditiva, 

intelectual e múltipla. E foi criado também, pelo Governo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

no país, que foi instituído pela Lei nº 13.146, de 2015, com o objetivo então de promover o 

direito à inclusão de forma igualitária para que o exercício dos direitos e as liberdades 

fundamentais sejam assegurados. E dentro das deficiências, eu queria falar então especificamente 

do autismo. Pode passar. Então, o Transtorno do Espectro do Autismo, né, conhecido como 

TEA, é uma, é uma síndrome que afeta, né, as crianças e está sendo diagnosticada cada vez mais 

cedo, né? No nosso município, nós temos tido bastante casos. E aí, o que que acontece? Com as 

pessoas que tem essa deficiência, elas precisam ser incluídas na sociedade, desde a escola, né, 

depois, quando ficarem maiores, no emprego, nas atividades sociais. E aí, nós temos as leis então 

que determinam isso que, até pode passar ali, ó, são várias leis que hoje, que amparam, né, as 

pessoas que têm esse tipo de deficiência. E muitas delas elas são ótimas leis, mas que às vezes 
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não são colocadas em práticas e que gera então a não inclusão das, dessas crianças e esses 

adultos também, porque se carrega isso, né, pro resto da vida, alguns com síndrome mais..., tem 

a severa e tem a fraca, né? Não é fraca o termo. Leve! E aí, ela pode chegar a ser curada, mas a 

severa às vezes vai pro resto da vida. E aí, pode passar, Marina. Ali são mais leis que vocês 

podem ver. E aí, o que eu queria colocar é... Ai! Eu não estou conseguindo enxergar. Ah, sim, 

dos índices! Então recentemente agora, em dezembro, foi divulgado os índices de que a cada 44 

crianças que nascem, uma é diagnosticada com autismo. É um número grande, né, de crianças e 

essas crianças têm direito à saúde, educação, enfim, tudo o que o município, né, é obrigado a 

ofertar. O que que acontece, né? Com essa demanda de, crescente de crianças que estão sendo 

diagnosticadas, vai afetar dentro da escola, vai afetar na nossa sociedade. E aí, a ideia desse, 

dessa tribuna de hoje é alertar pra isso, pra que a comunidade consiga ver de outra forma essas 

crianças, que possam incluí-las melhor, porque vão ser adultos que vão estar ali na sociedade, e 

às vezes muitos não, depois que chegarem a uma vida adulta, não vão ter seus pais, enfim, eles 

vão precisar ser independentes e eles precisam desse amparo hoje. Então esse tema a gente vem 

trazendo aqui na Casa, porque nós tivemos nessa semana um encontro com o grupo de mães que 

nós temos aqui no município, com crianças com autismo, que elas me passaram então as 

demandas, o que que elas consideram importante pra que essas crianças que hoje estão 

estudando, né, que elas possam se tornar mais independentes possíveis quando crescerem. E aí, 

nós temos aí a lei, né, que, aquela que foi passada antes, específica da educação, que ela diz 

assim, que em casos de comprovada necessidade, a pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

incluídas nas classes comuns de ensino regular terá o direito a acompanhamento especializado, 

que seriam os monitores, né? Então essa é uma grande reivindicação também por parte das mães, 

porque os monitores que hoje o município tem, uns são ainda da questão de estágio, que são 

alunos que não tem ainda nem o ensino médio completo, e pela empresa terceirizada que foi 

contratada agora, são pessoas com ensino médio acima de 18 anos, então nós temos os dois tipos 

de monitores. Mas não tem ali na, no contrato, a exigência de um estudo em áreas sociais, né, em 

áreas da saúde, como psicologia, pedagogia, fono. Então os profissionais que vem sendo, 

trabalhando como monitores, ele não tem uma bagagem pra criar, pra cuidar dessas crianças 

dentro de sala de aula inclusive auxiliar no aprendizado delas. Pode passar, Marina, ali. Deixa eu 

ver o que que tinha mais na próxima. Terminou, né? Tá! Outra coisa que é, que a lei diz, que o, a 

escola ela tem o sistema de educação, tem que facilitar o aprendizado desse aluno. Então ele tem 

que adotar medidas de apoio individualizada para essas crianças, que é o famoso PEI, que é o, 

é..., agora me fugiu o nome aqui. Espera aí, que eu anotei, aqui, Programa de Educação 

Individualizada, que essas crianças elas não podem chegar dentro da sala de aula e receberem o 

mesmo conteúdo, o mesmo material que os demais alunos. Então esse é um trabalho que os 

professores têm que fazer, de desenvolver um material diferente pra essas crianças e os 

monitores teriam que acompanhar e ajudar na aprendizagem dessas crianças. Então o que que 

seria o atendimento educacional especializado? Compreendido como o conjunto de atividades, 

recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente prestado das 

seguintes formas: ele tem o objetivo de complementar a formação dos estudantes com 

deficiência, transtornos com o apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos 

estudantes às salas de recursos multifuncionais, que são outras estruturas que hoje a nossa Apae 

tem, né, uma sala multifuncional, mas que nas escolas não têm esse tipo de sala. Então eles ficam 

dentro de uma sala normal e às vezes não recebem um tratamento diferenciado na questão do 

ensino. Não sei se eu estou sendo clara. Se qualquer coisa, me questionem. Também o Diretor 

Vitório, que foi professor, sabe muito bem, pode me interromper a qualquer momento. Também 

esse tem o objetivo de suplementar a formação de estudantes com altas habilidades ou super 

dotação, que é outra situação, muitas crianças que estão acima da média e que estão inseridas 

dentro de uma sala de aula e recebendo o mesmo conteúdo que as demais. O atendimento 

educacional especializado ele provê, tem o objetivo de prover condições de acesso, participação 

e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as 

necessidades individuais dos estudantes; garantir a transversalidade das ações de educação 
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especial no ensino regular, fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem. Então aí, depois dessa conversa 

que eu tive com as mães, eu procurei o nosso Secretário de Educação pra conversar e expor essas 

demandas, né, e ele me passou algumas atividades que a Secretaria já fez no início desse ano, 

onde foi feito um treinamento com esses monitores e com os professores, pra começarem a 

entenderem melhor esse assunto e fazerem esse trabalho, né, com as crianças. Os estagiários e o 

contrato com a Princípios eu já falei então, que é o, a ferramenta que o Município está 

fornecendo pro, pra essas crianças, os monitores, e também tem o atendimento no NIAE, que é 

específico então pra complementar até as questões de ensino, né, de reforço também tem lá. E 

hoje, nós temos no município 29 crianças que são atendidas por monitores, não são todas com 

autismo, outras têm deficiências de locomoção, algumas outras deficiências, mas são 29 crianças 

que o Município tem que disponibilizar os monitores. E aí então, o que que eu pretendo indicar 

pro nosso Secretário? A possibilidade de ter uma formação mais prolongada desses monitores, 

contínua, né, e também dos professores, e que a gente possa colocar, no próximo contrato que for 

feito com uma agência que vai contratar esses monitores, um valor diferenciado pra quem esteja 

estudando, fazendo uma faculdade nessas áreas, como eu falei, de pedagogia, psicologia, essas 

áreas que teriam mais habilidades também pra auxiliar dentro da sala de aula os alunos. 

Também, a gente sabe que as escolas têm que trabalhar com métodos que sejam comprovados 

cientificamente, baseados em evidências, e o contra turno, né, que seria uma oportunidade 

também de reforçar esse ensino. Para isso, também conversei com o Secretário, pra que no 

núcleo de extensão escolar possam ter essas atividades para esses alunos, porque se a gente não 

consegue mais comportar espaço lá no NIAE, no núcleo teria espaço então pra colocar mais 

atendimento pra esses alunos. Qualificação dos monitores, né, e também que as escolas passem a 

ter então o Programa de Educação Individualizada, que é um caderno pra cada aluno, né, o 

chamado PEI. E aí, lá na conversa com o Secretário, eu expus também uma sugestão das mães, 

que têm em Carlos Barbosa um atendimento diferenciado, né, em escolas e também num núcleo 

lá. Então o Secretário ficou bem feliz com a, com o convite, de a gente fazer uma visita nesse 

local e conhecer até pra já ir se subsidiando de ideias pro nosso núcleo de extensão que vai ter 

aqui no município. Então, hoje, eu queria fazer esse, trazer esse assunto à tribuna, né, falar pra 

vocês Vereadores e, também, pra comunidade que nos assiste, esse tema, que é muito importante 

a gente começar a pensar e olhar também com os outros olhos. Eu estou trazendo aqui só o lado 

da educação, mas tem o lado da saúde, que também esses alunos têm direito a vários 

atendimentos que hoje o SUS fornece e que está sendo feito, né, pelo nosso Município. Mas 

devido à quantidade de crianças que vêm sendo diagnosticadas, é algo pra se pensar também 

numa forma diferente de ver esse tema. Então eu quero dizer que é um, vou continuar 

defendendo essa causa aqui pras mães também, elas confiaram em mim esse tema, né, e nós 

vamos trabalhar juntas, pra que a gente possa conquistar melhorias então para essas crianças aqui 

no ensino e, também, em outras áreas que forem necessárias. E agradeço também, né, por me 

procurarem, e vamos estar trabalhando com o Executivo pra melhorar cada vez mais o nosso 

ensino e o atendimento às crianças com deficiência. Era isso, Senhor Presidente. E uma boa 

semana a todos. Muito obrigada! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Vitório Francisco 

Dalcero. 

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

Vereadores, assessores e servidores da Casa; o Valdecir, nosso suplente de vereador; o Élio, 

demais pessoas que se encontram aqui presente, a imprensa e os que nos acompanham através do 

Facebook e do Youtube. Hoje, primeiramente, quero falar sobre as indicações que foram lidas 

nesta sessão legislativa, e que após muitas ligações a entidades e associações e falas com o 

diretor do DMD, Vagner do Canto, estamos enviando ao Executivo Municipal uma sugestão de 

projeto de lei para atualização do Conselho Municipal do Esporte e Lazer e a criação do Fundo 

Municipal de Esporte e Lazer. Que o esporte faz bem para a saúde, isso ninguém tem dúvidas. 
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Mas vocês já pararam para pensar sobre a influência do esporte no desenvolvimento das 

pessoas? O esporte estimula o funcionamento motor das pessoas, trabalhando os movimentos de 

locomoção, manipulação e estabilização. Ao trabalhar os movimentos, a prática desportiva 

desenvolve uma série de habilidades motoras e psicossociais que ajudam aos seus praticantes não 

só no contexto do jogo, mas fora dele, com atitudes de determinação, ética, partilha, ajuda, 

respeito, conduta, vontade, paciência, disciplina, flexibilidade, entusiasmo, a seguir regras e 

condutas, cumprir horário, ser assíduo, ter senso de propósito e confiança, lidar com as 

frustrações, com as limitações do corpo, com a rivalidade, com derrotas e, também, com o 

orgulho. O esporte eleva a autoestima e traz a sensação de integração, pertencimento, com a 

distribuição de papéis e o convívio com as regras de diferenças individuais, ampliando a 

consciência em relação aos direitos e deveres. Por fim, o esporte tem o poder de desenvolver 

uma resposta motora eficaz, unir a sociedade para, juntos, criar atividades e tornar sempre ativa a 

prática esportiva. Também, com a criação do Fundo Municipal do Esporte e Lazer, busca-se o 

financiamento total ou parcial de programas, projetos, ações, eventos e serviços desportivos, 

recreativos e de lazer, bem como seu aperfeiçoamento, de forma a ampliar a quantidade e a 

qualidade no atendimento. Ressaltamos que os investimentos na política esportiva do município 

não devem ficar restrito aos recursos do Fundo Municipal de Esporte e Lazer. O Município tem o 

dever de manter políticas públicas permanentes de promoção do esporte, buscando outras fontes 

orçamentárias para garantir o desenvolvimento do esporte e da atividade física. Esperamos o 

acolhimento destas indicações por parte do Prefeito Municipal e, após análise dos responsáveis, 

retorne à esta Casa, para discussão e aprovação pelos Nobres Colegas Vereadores. Então esse 

assunto do, da criação ou da, fazer, digamos, a atualização do Conselho Municipal de Esporte e 

da criação do Fundo foi muito discutido. Muitas vezes fui até o departamento de Esporte, falar 

com o Vagner, e chegamos a um consenso, então indicamos então esses dois projetos para a 

avaliação do Poder Executivo. Outro assunto que quero falar hoje, é sobre as emendas 

impositivas que cada vereador tem direito, onde a regulamentação das emendas direciona que 

50% seja destinado obrigatoriamente para a saúde e os outros 50% livres para o vereador 

escolher a sua destinação. Também existem as chamadas emendas de bancada. A emenda 

impositiva que corresponde aos 50% relativo à saúde, destinei o valor oitenta e oito mil, 

quatrocentos e setenta e dois, para a realização de exames laboratoriais e procedimentos clínicos, 

com o objetivo de reduzir o tempo de espera e melhor atender a população que necessita destes 

serviços de saúde nas UBSs do nosso município. Os outros oitenta e oito mil, quatrocentos e 

setenta e dois destinei para a pavimentação de trecho da rua das Violetas, no distrito de Nova 

Roma, visando atender reivindicação de anos da comunidade, uma vez que é importante via de 

deslocamento diário de moradores e veículos, melhorando o acesso da população nas vias 

públicas do bairro, diminuindo a presença constante de poeira e barro. Também, juntamente com 

os Colegas da bancada do MDB, destinamos para a pavimentação de trecho da estrada que liga o 

distrito de Otávio Rocha ao distrito de Mato Perso, um valor de quatrocentos e trinta e cinco mil, 

quinhentos e um com trinta e três centavos, visando atender à reivindicação de anos das duas 

comunidades, por ser uma rodovia utilizada para o escoamento da produção agrícola e industrial, 

melhorar a trafegabilidade para veículos e pedestres, e garantia de fomento para a atividade 

econômica e turística das localidades. Estou feliz em estender estes auxílios financeiros sobre os 

quais posso decidir o destino, e atender a essas reivindicações de pessoas e comunidades, 

tentando levar mais dignidade e melhorar a qualidade de vida de nossos munícipes. Então as 

emendas impositivas já foram muito faladas também nessa Casa e logo a nós, logo após, 

estaremos fazendo a votação dessas emendas impositivas. E como último assunto da noite, faço 

uma retrospectiva do meu primeiro ano de mandato como Vereador desta Casa Legislativa. Se os 

Colegas e os que nos acompanham pesquisarem no site da Câmara de Vereadores, vão encontrar 

que este vereador protocolou 56 indicações, 13 requerimento, oito moções, um projeto de 

resolução, um projeto de lei, e ocupei essa tribuna por 15 vezes. As indicações foram pautadas 

desde a solicitação de limpeza de ruas e rodovias, aquisição ou manutenção de pracinhas, 

aquisição de academias ao ar livre, muitas indicações sugerindo a realização de programas ou 
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campanhas na área da saúde, educação, esporte, comércio e serviços. Foram protocoladas 

indicações com sugestão de projeto de lei ao Executivo Municipal. Porém, o que se observou é 

que nenhum projeto de lei foi atendido pelo Executivo ainda. Porém, estamos esperançosos e 

vamos continuar insistindo para que eles possam virar lei. Os 13 requerimentos protocolados 

tiveram como intuito a solicitação de informações ao Executivo Municipal e ao Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul. O projeto de resolução que foi protocolado criou a Comissão da 

Água. Quero agradecer os Colegas Vereadores Angelo e Diego, que acreditaram na proposta e, 

com isso, através de encontros, estamos realizando um importante trabalho de discussão dos 

problemas da falta de água em nosso município. No próximo ano estaremos também trabalhando 

a questão do saneamento básico. Agradeço, também, às assessoras Morgana, Júlia, Marina e 

Shamila, pelo ótimo trabalho de assessoria desempenhado durante a nossa caminhada como 

comissão, e esperamos continuar contando com a assessoria de vocês. Meu muito obrigado a 

todos. O projeto de lei que instituiu em Flores da Cunha o dia 28 de agosto como o dia dedicado 

ao voluntariado traz, em uma parte da justificativa do projeto, a menção enfatizando que cada 

voluntário que doa a sua energia e criatividade, ganha em troca o contato humano, a convivência 

com as pessoas diferentes, a oportunidade de vivenciar outras situações, de aprender coisas 

novas e ter satisfação e ser útil. Aliás, segundo dados da ONU, 70% do trabalho voluntário não 

envolve nenhuma organização, mas acontece informalmente entre pessoas e suas comunidades. 

Quanto às moções, foram quatro expressando congratulações e quatro de apoio a entidades, 

instituições, categorias e pessoas, sempre demonstrando o quanto é importante o reconhecimento 

destas personalidades. Uma ação realizada que eu considero muito importante, foi o 

credenciamento do pronto socorro 24 horas do nosso hospital Fátima aos segurados do IPE 

Saúde. Agradeço a participação do Deputado Tiago Simon, aos diretores do IPE Saúde e 

principalmente à direção do hospital Nossa Senhora de Fátima, em especial a Andreia Vignatti, 

pela dedicação com a tramitação dos documentos necessários para o credenciamento. Com 

certeza muitas outras ações foram desenvolvida neste primeiro ano, etapa de grande aprendizado 

na caminhada como Vereador, e espero que nos próximos, eu consiga trabalhar ainda mais em 

prol de toda a nossa comunidade. Muito obrigado pela atenção, e uma boa noite a todos e a 

todas.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para encerrar o uso do Grande Expediente, eu 

passo a palavra ao Vereador Luiz André de Oliveira. 

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

Vereadora, o povo que se encontra hoje na Câmara dos Vereadores, população que nos assiste 

através do Facebook. Hoje, Senhor Vereador, Senhor Presidente, desculpa, venho falar de um 

assunto bastante importante, pois seguidamente todos sabem que eu estaciono num lugar na 

nossa, na nossa cidade, em algum bairro, em alguma comunidade, buscando ali, né, ter o contato 

com as pessoas, com a população, para ouvir delas do que, né, a rua ou a comunidade ou o bairro 

se precisa. E um certo momento, eu me deparei então na comunidade de Nova Roma, numa 

antiga rua que se chamava pelo sobrenome das pessoas lá, que é, chamavam de rua dos Bones. E 

nós certamente conversando com a população daquela rua, se havia a necessidade muito grande 

de, de denominar o nome dessa rua, né? Então foi aonde a gente fez um diálogo bastante grande 

entre a comunidade e, também, com o Poder Público, buscando, né, a, a criação e denominação 

desse, do nome da rua. E não somente isso, nós nos deparamos também que havia uma 

necessidade muito grande de fazer uma canalização de esgoto nessa, nessa rua, onde iria 

contemplar em torno de dezesseis famílias nessa, nessa rua. Então também nós procuramos 

envolver os moradores da rua, uma conversa bastante cordial com o nosso Prefeito, para que se 

fizesse, né, de uma vez por todas, a canalização desse esgoto aí, porque estava afetando não só os 

moradores, mas também os vizinhos, né, propriamente dito, que é uma área, podemos dizer, de 

preservação, aonde estava afetando e bastante aqueles moradores. Então nós, juntamente com os 

moradores, com o Prefeito César Ulian, buscamos essa alternativa, né, de envolver os moradores 

com percentual e, também, com a Prefeitura, né, tem que haver uma contrapartida, né, moradores 
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e a Prefeitura. Então nós conseguimos fazer com que essa obra fosse possível, para que nós 

entregássemos, né, pra, para os moradores uma qualidade de vida um pouco melhor, como os 

senhores podem acompanhar o antes e o depois. (Exibição de imagens através da televisão). A 

rua não tinha a canalização de esgoto; tinha, mas era insuficiente, né? E, agora, juntamente com 

o Poder Público e também com os moradores, vocês podem ver, está aí o trabalho braçal dos 

moradores, muito aguerridos, enfrentando o sol, uma região onde bastante pedra, aonde estão 

sofrendo muito. Acredito que no próximo final de semana já se encerra, né, Didi, essa, essa obra. 

Mas muito gratificante mostrar pros senhores e que com diálogo e envolvimento da comunidade 

se pode fazer bastante coisa. As pessoas muita das vezes elas não se negam em fazer a parte dela, 

até propriamente braçal. Foi o que eles fizeram aí, ó! Todos eles se envolveram no trabalho, 

fazendo com que essa obra saísse, né, de uma vez por todas. Muito feliz em poder ajudar, muito 

feliz de poder estar representando os moradores junto ao Poder Público. E mais feliz ainda é pelo 

projeto que a gente conseguiu, né, efetuar, e logo mais nós vamos estar apreciando ele, votando. 

E eu peço a colaboração dos Nobres Edis que nos apoiam para a aprovação desse projeto que é 

muito importante. A rua dos Bones antes, antes dito, né, antes a chamada, vai se chamar rua 

Nascer do Sol. Uma rua anterior é a rua Pôr do Sol. Então por, por decisão de todo o pessoal ali, 

então denominaram rua Nascer do Sol, que essa rua tem 1.520 metros quadrado de área, e tem a 

seguinte descrição de medidas e confrontações: tomando-se como ponto de partida a intersecção 

da rua Aurélio Scopel com a quadra urbana número 2.260, segue sentido oeste, divisa norte, por 

190 metros com os lotes 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 da quadra urbana de número 

2.260; segue sentido sul, divisa oeste, por oito metros, com terras rurais de propriedade de Heitor 

Antônio Bett; segue sentido leste, divisa sul, por 190 metros, com os lotes 09 ao 16, e os lotes 

02, 03, e 24 e 25 da quadra urbana número 2.240; segue sentido norte, divisa leste, por oito 

metros, com a rua Aurélio Scopel até o ponto inicial. Então gostaria também de fazer um 

agradecimento especial, né, ao Jair e ao Didi, né, que foi eles que nos procuraram e, também, nos 

confiaram esse trabalho, um agradecimento a eles, né? E temos a certeza que como foi executado 

essa, esse trabalho, essa obra aí, muitas outras obras no nosso município a gente pode fazer 

seguindo essa mesma forma, né, fazendo a contra partida com os moradores, os moradores 

colocaram as máquinas, o trabalho braçal e a Prefeitura entrou então, fazer um agradecimento ao 

Prefeito César, né, que nos atendeu nessa, nessa obra aí, a Prefeitura entrou com a tubulação e os 

moradores entraram com a força braçal e, também, com as máquina. Era isso, Senhor Presidente, 

o meu muito obrigado. E tenham todos uma boa noite e uma boa semana! 

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

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

(Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Só lembrando aos Colegas Vereadores então, que nós, eu vou ser um pouquinho corrido hoje nos 

projetos, que nós temos 25 emendas, mais três projetos de lei e mais um projeto de resolução. 

Então eu vou ser um pouquinho, acelerar um pouco pra a gente fazer a votação o mais breve 

possível. Então em pauta, o Projeto de Lei nº 077/2021, que “Denomina de Rua Nascer do Sol, 

uma via pública localizada no Bairro Nova Roma, no município de Flores da Cunha”. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

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

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: De autoria do Vereador Luizão, e eu passo a 

palavra fazer o, defesa do seu projeto.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Só pedindo e reforçando, né, o pedido aí aos 

Nobres Vereadores para que nós possamos então aprovar esse projeto aí, para que aquela, aquela 
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rua, os moradores venham se sentir bastante feliz, né, porque é uma necessidade, né, porque 

muito das vezes eles não conseguem localizar essa rua por falta de nome, né, então pedimos aí 

aos nove, aos Nobres Vereadores que nos ajude com a aprovação desse projeto. Era isso, Senhor 

Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Projeto está em votação. Os Vereadores 

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

nº 077/2021 aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 078/2021, que “Institui o programa “Flores Mais Empreendedora” no âmbito 

do município de Flores da Cunha para incentivar o preparo e a profissionalização de jovens e 

adultos, e dá outras providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: O projeto Flores Mais Empreendedora terá como 

escopo aproximar o Município da sociedade civil, a fim de estabelecer meios de promoção e 

aperfeiçoamento da mão de obra municipal, beneficiando empresas e cidadãos. As atividades 

serão desenvolvidas em parcerias a serem firmadas pela Administração, visando sobretudo 

proporcionar a participação de entidades integrantes do sistema produtivo empresarial, a fim de 

afinar as demandas com as soluções futuramente desenvolvidas pela Municipalidade. O 

programa buscará promover o empreendedorismo através de iniciativas conjuntas entre a 

sociedade civil, balcão do empreendedor, fomentando o desenvolvimento do setor empresarial 

municipal, gerando com isso emprego e renda para o nosso município. Por isso eu peço o apoio 

dos Colegas Vereadores para este importante projeto do nosso Executivo.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O projeto está em votação. Os Vereadores 

favoráveis continuem como estão e os contrários que se manifestem. (Processo de votação 

eletrônica). Projeto de Lei nº 078/2021 aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 080/2021, que “Autoriza o Executivo a outorgar concessão de uso remunerado 

de bem imóvel de domínio municipal”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

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

Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto então refere-se à autorização para que o 

Município de Flores da Cunha possa licitar a concessão remunerada de uso do imóvel do local 

denominado de Mirante Gelain. A concessão será onerosa, sendo exigida contraprestação através 

da realização de obras de melhoramento no local, no valor mínimo de 200 mil reais. As obras a 

serem realizadas envolverão, em princípio, a reforma da construção existente no local, instalação 

de deck panorâmico, instalação hidro sanitária, melhoramento da via de acesso, instalação de 

estacionamento, paisagismo, entre outros. No edital de licitação constará todas as especificações. 

O vencedor da licitação disponibilizará aos visitantes do Mirante Gelain infraestrutura 

operacional e insumos básicos a permanência no local, mediante a comercialização de bebidas e 

gêneros alimentícios. O acesso ao Mirante Gelain será gratuito, podendo haver cobrança em 

eventos específicos mediante autorização da Administração Municipal. E a concessão será então 
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pelo período de 15 anos. Então esse é importante projeto pra gente dar vida novamente ao 

Mirante Gelain, incentivando cada vez mais o turismo em nosso município, com a parceria então 

da, das entidades privadas aí do, fazendo uma, uma PP, né, uma parceira público-privada, pra 

que a gente possa fomentar o turismo. Então peço o apoio dos Colegas Vereadores.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

demais pessoas que nos prestigiam na noite de hoje, o assunto muito debatido na Comissão de 

Constituição e junto com o Vereador Presidente da Comissão, o Diego, e o Vereador Luiz, e 

muito se foi comentado, muito se foi trocado experiências frente a este projeto. Algumas 

questões que andei elencando, relendo novamente o projeto, né, e faço aqui alguns tópicos 

relacionados ao mesmo. A referência, o projeto ele, eu gostaria que ele tivesse vindo, Senhor 

Presidente, e talvez poderia ter vindo junto já com o edital da licitação, porque é no edital da 

licitação que vai acontecer o que vai ser exigido ou não. Dentro disso, eu fiz alguns 

apontamentos de, relacionado ao projeto. O artigo cinco, fala em investimento preliminar que 

será revertido para o Município, especificamente infraestrutura básica no local. Esse 

investimento pode ou não ser absorvido pelas construções, reformas ou ampliações, como cita o 

artigo terceiro. As obras de infraestrutura básica poderiam já estar descritas no projeto. Quanto 

ao valor preliminar de investimentos, embora a exposição de motivos fala em curto prazo, tem-se 

presente que concessão inicial é de 15 anos, sendo prorrogada por mais 15, ou mesmo a 

estimativa, ela fica muito vaga. O prazo em obras deveria ser estipulados. Outra consideração é 

quanto à concessão se dar por meio de licitação. A minuta do edital e do contrato deveriam ser 

parte integrante do PL, viabilizando correta análise da forma como se dará o uso, inclusive para 

o fim viabilizar correções no rumo da licitação. Na mesma forma, a gente pede encarecidamente 

que o Prefeito, né, Executivo encaminhe também a, para essa Casa aqui o edital da licitação para 

apreciação dos Vereadores também, como uma forma de transparência. É um bem público que 

vai estar sendo cedido, não é poucos anos, e são 15 anos, prorrogável pra mais 15. A destinação 

de uso pode ser melhor detalhada e prever a reversão na hipótese do desvirtuamento. Algumas 

dessas observações seriam suprimidas caso a minuta do edital fosse parte integrante do PL. 

Também a planta, a situação, localização do imóvel, matrícula, contemplando as benfeitorias e 

só a referência, a terra nua, não descrevendo a existência das benfeitorias, foi relatada no projeto. 

Até propus pra comissão uma visitação da comissão pra um relatório fotográfico da comissão, 

uma vistoria e mais uma vez então só reitero esses, esses “pontuamentos” aqui, para que nós não, 

não seja apontados ali na frente e faço essas devidas considerações, Senhor Presidente. Muito 

obrigado!  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, público que nos 

acompanha, observando-se o potencial turístico desse espaço que é o Mirante Gelain, que ele já 

está fechado há praticamente mais de um ano, e tendo em vista que aquele local é de suma 

importância revitaliza-lo, a fim de torná-lo apto a estar recebendo eventos que podem ser 

contemplados pelas famílias da nossa comunidade, bem como pro turistas. E tendo em vista 

também que o projeto de concessão estabelece regras com valor de investimento em um curto 

espaço de tempo, vejo que há interesse do Poder Público em disponibilizar esse espaço o mais 

breve possível e com todas as condições adequadas para atender as pessoas que desejarem fazer 

uso deste belo espaço. Visto que sou defensor e apoiador do turismo de Flores da Cunha, declaro 

ser amplamente favorável a este projeto. Queria também complementar, se não me engano, no 

projeto em algum local ali cita o período de, em torno de seis meses pra esse investimento inicial 

de 200 mil reais, que é o investimento mínimo necessário pra quem for se colocar dentro dessa 

licitação. Então como o Colega também comentou, discutimos sim na comissão, talvez faltou 

algumas informações, mas acredito que ele está sendo bem transparente, o projeto está bem 

transparente e está dando oportunidade de qualquer pessoa, qualquer cidadão ou qualquer 

empresário que queira estar se colocando então à disposição pra participar dessa licitação. E é 

uma oportunidade interessante pro Município também revitalizar e colocar o mais breve à 

disposição de toda a comunidade este espaço que é o Mirante Gelain. Era isso. Muito obrigado! 
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VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, o turismo é extremamente necessário no nosso município, é um, e o Mirante Gelain 

é um local em questão, é um dos pontos mais bonito da nossa cidade. Acho que, acredito que a 

parceria público-privada vai vir a agregar muito e vai ser o, o que vai, né, efetivamente 

funcionar, né, naquele local. Já desenvolvemos algumas atividades lá no passado, no ano de 

2014 inclusive fiz lá um evento, o qual movimentou muitos, muitos moradores da nossa cidade 

e, também, visitantes de outras cidades que não conheciam o local e acabaram se encantando 

com as nossas belezas interioranas. Então esse investimento e essa parceria público-privada vai 

fomentar aí o nosso turismo e vai valorizar ainda mais aquele local. Sou favorável, Senhor 

Presidente.   

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

que nos acompanham nesta Casa e pelas mídias sociais, meu boa noite!. Também sempre se fala 

no turismo e é amplamente divulgado nas nossas mídias o Mirante Gelain. Então é um ponto que 

atrai bastante visitantes e é um ponto que nos orgulha muito do nosso turismo no interior da 

nossa cidade. Nós somos totalmente a favor também do implemento para o turismo, mas temos 

algumas ressalvas a, em relação a esse projeto principalmente as que o Colega Guga mencionou, 

que o projeto podia ter vindo um pouco com maiores informações, um pouco mais completo e, 

assim, dirimir essas dúvidas que ficam a, a nos perguntar se realmente o que vai acontecer é o 

que a gente espera. Acredito que sim. Acredito, Senhor Presidente e Colegas Vereadores, que a 

parceria público-privada é, principalmente no turismo, é algo muito importante e que sempre 

funciona em também outros lugares do nosso país, né? Então essas parcerias elas têm que 

acontecer, o turismo tem que ser também direcionado para as entidades, para as empresas, para 

os empreendedores. Então esperamos que quem, quem for administrar, for explorar aquele 

espaço, faça as melhorias e as benfeitorias que tanto necessita, que tanto precisa e que o nosso 

Mirante Gelain volte a ser um dos nossos pontos que nos causa orgulho e que possamos sim 

dizer que os investimentos no turismo estão sendo feitos e estão sendo implementados na, em 

locais onde que se faz uma estrutura, aonde se faz melhorias e se dá uma manutenção para 

receber o nosso turista. Então sou favorável, mas com essas ressalvas também. Acredito que o 

prazo de 15 anos ele é um tanto longo e podia ter sido um pouco menor, mas acreditamos que as, 

com seriedade e com trabalho e com dedicação e com responsabilidade e, também, com o 

acompanhamento do Poder Público, a coisa possa funcionar e possa dar certo. Sou favorável, 

Senhor Presidente. Muito obrigado!     

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Projeto de Lei nº 080/2021... Os 

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

Projeto de Lei nº 080/2021 aprovado por unanimidade. 

Projeto de Resolução nº 006/2021, que “Altera dispositivos da Resolução nº 080, de 22 de 

dezembro de 2020”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão 

em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão. (Nenhuma manifestação). Em 

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

eletrônica). Projeto de Resolução nº 006/2021 aprovado por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 01, que “Destina o valor de R$88.472,00 para o Projeto 1573: Adquirir e 

Manter Academias ao Ar Livre/ASPS”, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech. Solicito 

ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

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

academia irá beneficiar toda a comunidade de São Valentin e arredores, principalmente os idosos 

para a prática de exercícios. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 01 ao Projeto 

de Lei nº 074/2021 aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 02, que “Destina o valor de R$88.472,00 para o Projeto 1697: Pavimentar 

Pátio de Capelas”, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech. Solicito ao Secretário que 

faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Esta pavimentação trata-se de uma demanda 

há muito tempo solicitada pela comunidade de São Valentin, pois é uma das poucas capelas de 

nosso interior que ainda não possui o pátio pavimentado. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 02 ao Projeto 

de Lei nº 074/2021 aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 03, que “Destina o valor de R$145.167,11 para o Projeto 1701: 

Pavimentar Estrada Gavioli”, de autoria da bancada do PSB. Solicito ao Secretário que faça a 

leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Esta pavimentação tem como objetivo 

melhorar a acessibilidade, facilitar o escoamento da produção agrícola, fortalecer e beneficiar as 

empresas locais, bem como os nossos visitantes. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 03 ao Projeto 

de Lei nº 074/2021 aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 04, que “Destina o valor de R$435.501,33 para o Projeto 1693: 

Pavimentar Estrada Otávio Rocha a Mato Perso”, de autoria da bancada do MDB. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, é com alegria que a gente 

discute essa emenda, pois pelos motivos que tantas vezes trouxe nesta Casa da importância que 

tem essa estrada que liga Otávio Rocha a Mato Perso, Mato Perso a Otávio Rocha e a sede do 

nosso município. Então esses quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e um reais com 

certeza vem num momento em que obras estão acontecendo naquela estrada e a gente vem 

incrementar ainda mais a pavimentação. Acreditamos sim que, que esses valores vêm a somar 

muito porque é uma obra importante aonde que liga essa comunidade, que traz produção para 

Flores da Cunha, que liga as pessoas ao, à sede do nosso município, que traz rendimento, que 
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traz dividendos, né, e é muito importante e ela é almejada, ela é buscada e desejada há muito 

tempo. Então agradecendo ainda a nossa bancada do MDB, por esses valores, pela possibilidade 

de aportarmos esses recursos. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 04 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 05, que “Destina o valor de R$88.472,00 para a Atividade 2666: Contratar 

Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS”, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, demais pessoas que nos 

prestigiam na noite de hoje. Fiz minha indicação dos 50% relacionado à saúde nas cirurgias 

eletivas, procedimentos eletivos, visto a necessidade e, da mesma forma, o nosso empenho, a 

nossa dedicação pensando em quem precisa da mesma forma desses serviços. Hoje, claro, o 

nosso posto de saúde conta com uma ótima estrutura, ótimos profissionais, isso deve-se à, aos 

bons serviços prestados pelos nossos funcionários ao longo de toda essa caminhada. Então mais 

uma vez reitero esses 50% aos processos eletivos e que a comunidade tenha esse acesso e façam 

esse bom uso. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 05 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 06, que “Destina o valor de R$88.472,00 para o Projeto 1697: Pavimentar 

Pátio de Capelas”, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin. Solicito ao Secretário que faça 

a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Eu passo a palavra ao Vereador Carlos Roberto 

pra fazer a defesa da sua emenda.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, represento aqui a força, a 

vontade, um desejo da comunidade do Martinho, a qual eu destinei os outros 50% da emenda 

impositiva. O sonho de muita gente, Senhor Presidente, de muita gente que almejava pela 

pavimentação do pátio da capela do Martinho. Almejam, reforço aqui ainda mais, a mesma 

forma o asfaltamento daquela comunidade. Mas essa emenda vem em um bom momento, um 

momento que está se retomando novamente as atividades, a equipe, fabriqueiro, os demais, 

pessoas que ajudam na comunidade, retomando almoços nos finais de semana, da mesma forma 

proporcionando, voltando à normalidade as festas de comunidade. E acredito que este 

investimento será muito bem aplicado na, daquela determinada comunidade que escolhi em fazer 

indicação nesse ano. E creio aí que demais comunidades possam também ser contempladas ao 

longo do meu mandato. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 06 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 
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Emenda Impositiva nº 07, que “Destina o valor de R$88.472,00 para o Projeto 1672: Pavimentar 

a Rua das Violetas em Nova Roma”, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero. Solicito 

ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Passo a palavra ao Vereador Vitório fazer a defesa 

da sua emenda.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, através dessa emenda 

impositiva estou destinando para o distrito de Nova Roma R$88.472,00 (oito e oito mil, 

quatrocentos e setenta e dois reais), para a pavimentação de um trecho da rua das Violetas 

visando atender à reivindicação daquela comunidade, uma vez que é uma importante via de 

deslocamento diário de munícipes, além de melhorar as condições de tráfego de veículos e 

pedestres. Busca também amparar a população que procura e necessita dos serviços e melhoria 

nas vias públicas. Por isso peço aos Nobres Colegas apoio para a aprovação desta emenda.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 07 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 08, que “Destina o valor de R$88.472,00 para a Atividade 2661:  

Contratar Exames e Procedimentos Clínicos/ASPS”, de autoria do Vereador Vitório Francisco 

Dalcero. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a 

emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Passo a palavra ao Vereador Vitório.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, através dessa emenda 

impositiva, estou destinando para a Secretaria da Saúde o valor de R$88.472,00 (oito e oito mil, 

quatrocentos e setenta e dois reais), com o objetivo de reduzir o tempo de espera para a 

realização de exames laboratoriais e procedimentos clínicos para as pessoas que necessitam 

destes serviços de saúde nas UBSs de nosso município. Peço aos Nobres Colegas o apoio para a 

aprovação desta emenda.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 08 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 09, que “Destina o valor de R$88.472,00 para a Atividade 2666: Contratar 

Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS”, de autoria do Vereador Júnior Cavalli. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Agradecendo ainda ao Júnior, que esteve nesta 

Casa nos representando no período que estive ausente, e entendendo a necessidade nas, na área 

da saúde, como conversamos com ele e nossa bancada, então a emenda deste vereador, 

R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais), para as atividades de 

contratar serviços de cirurgias eletivas. Sabemos da importância que tem a saúde para as pessoas 

e principalmente nós vereadores, tendo essa possibilidade de aportarmos recursos, temos sim que 

é, que dedicar boa parte da nossa atenção à saúde. Então esses recursos, através dessas emendas 
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impositivas, a Secretaria da Saúde poderá sim realizar essas cirurgias para as pessoas que 

necessitam realmente. Então é uma ação importante que tem que ser feita e peço aos Nobres 

Colegas a aprovação dessa emenda. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 09 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 10, que “Destina o valor de R$88.472,00 para o Projeto 1693: Pavimentar 

Estrada Otávio Rocha a Mato Perso”, de autoria do Vereador Júnior Cavalli. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Ainda agradecendo ao colega Júnior e à bancada 

do MDB, a necessidade daquela, realização daquela estrada nos fez também levar estes recursos 

para serem aplicados naquela via. Obras estão acontecendo por lá, mas acredito que a bancada do 

MDB, mais esses recursos da, do individual, de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e 

setenta e dois reais), vem sim a se somar a uma obra que pode acontecer de maneira a vir a 

beneficiar toda a comunidade e trazer essa aproximação que o quarto distrito tanto precisa. 

Trabalhos estão sendo realizados também nesse momento, mas sim é necessário pensarmos mais 

adiante numa próxima etapa. Então agradecendo ao colega Júnior também, que entendeu essa 

necessidade, e a nossa bancada, peço aos Nobres Edis mais uma vez a aprovação desses recursos 

destinada a essa pavimentação da estrada de Otávio Rocha a Mato Perso. Era isso, Senhor 

Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 10 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 11, que “Destina o valor de R$88.472,00 para o Projeto 1573: Adquirir e 

Manter Academias ao Ar Livre/ASPS”, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira. Solicito 

ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Essa emenda então nós colocamos ali na, no 

bairro São Pedro, para uma academia ao ar livre, é uma reivindicação da comunidade do bairro, 

que irá beneficiar além de seus moradores, mas também toda a região e seus arredores do bairro 

para a prática de atividades físicas principalmente de crianças e idosos, além de ser um pedido já 

de muitos anos daquela comunidade no atendimento a esta, a esta demanda. Era isso, Senhor 

Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 11 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 12, que “Destina o valor de R$88.472,00 para o Projeto 1570: Ampliar o 

Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi/ASPS”, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira. 

Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda 

tramitou. 
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VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Essa presente emenda impositiva tem por 

objetivo suplementar o valor destinado às obras de ampliação do Centro de Saúde Irmã Benedita 

Zorzi. Com isso, pretende-se prover melhor condições para que a Secretaria Municipal de Saúde 

possa oferecer um melhor atendimento aos munícipes que estão registrados no SUS de Flores da 

Cunha. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 12 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 13, que “Destina o valor de R$145.167,11 para o Projeto 1693: 

Pavimentar Estrada Otávio Rocha a Mato Perso”, de autoria da bancada do Republicanos. 

Solicitamos ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a 

emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Essa presente emenda impositiva então tem por 

objetivo suplementar também o valor destinado às obras de pavimentação da estrada entre 

Otávio Rocha e Mato Perso. Com isso, pretende-se prover melhor qualidade de vida aos 

munícipes especialmente os que transitam pela estrada e os que residem na localidade. Era isso, 

Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 13 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 14, que “Destina o valor de R$435.501,33 para o Projeto 1693: 

Pavimentar Estrada Otávio Rocha a Mato Perso”, de autoria da bancada do Progressistas. 

Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda 

tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, em comum acordo, 

eu, Vereador Diego, juntamente com os Colegas Vereadores Clodo e Silvana, da bancada 

Progressistas, entendemos ser justo o emprego da emenda de bancada, no valor de R$435.501,33 

(quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e um reais com trinta e três centavos), na 

pavimentação da estrada entre Otávio Rocha e Mato Perso, uma vez que esta é uma obra que 

vem sendo solicitada há muitos anos pelos moradores do quarto distrito de Mato Perso e que, por 

muitos anos, pelas dificuldades encontradas não tanto pela distância, mas pela precariedade da 

estrada, dificultou a aproximação dos moradores das áreas centrais de Flores com o quarto 

distrito. Ontem mesmo, estive passando por lá e podendo prestigiar o trecho de quase quatro 

quilômetros que está quase finalizado. E conhecendo a estrada como era antes, digo que nem 

parece mais o mesmo lugar. Em sinal de respeito com esses moradores e entendendo a 

importância econômica, bem como percebendo que o distrito de Mato Perso pode também 

alavancar o turismo de Flores da Cunha através de pontos turísticos e de novos empreendimentos 
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no local, entendemos que melhorar a via que liga o centro do município até o distrito não será 

um ganho apenas para Mato Perso, mas para toda a comunidade florense. Por estes motivos, a 

bancada Progressista destina a sua emenda impositiva para continuar a pavimentação desta 

importante estrada. Era isso. Muito obrigado!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 14 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 15, que “Destina o valor de R$88.472,00 para a Atividade 2661: Contratar 

Exames e Procedimentos Clínicos/ASPS”, de autoria da Vereadora Silvana De Carli. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Com relação a minha emenda, então obrigatória na 

área da saúde, estou destinando os 88 mil para a contratação de exames e procedimentos junto ao 

posto de saúde. A gente sabe que tem aumentado muito a demanda, né, no posto, por consultas e 

consequentemente exames. E parte disso são também de pessoas que hoje possuem planos de 

saúde junto às empresas, mas que não conseguem mais arcar com os valores das diferenças 

desses exames, que tem aumentado cada vez mais e a capacidade financeira da nossa população 

também tem diminuído. Então é uma forma de a gente ajudar que essas pessoas tenham um bom 

atendimento junto ao posto de saúde, que possam usufruir dos exames, né, e evitar aí que 

doenças também possam se agravar ainda mais. Então essa emenda vem em encontro então de 

poder dar mais qualidade de vida pra nossa população na área da saúde. Era isso. Muito 

obrigada!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 15 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 16, que “Destina o valor de R$88.472,00 para o Projeto 1751: Construir o 

CPC/Próprio (Centro Próprio de Convivência)”, de autoria da Vereadora Silvana De Carli. 

Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda 

tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Como é de conhecimento, né, de todos aqui, o Colegas 

Vereadores e a quem também em casa nos prestigia, tem, levantamos a bandeira do idoso e ter, 

estamos trabalhando pra que as demandas, as necessidades dos nossos idosos em Flores da 

Cunha sejam atendidas. E uma delas, a principal talvez, é o Centro de Convivência, onde 

teremos atividades, né, para todas as idades, mas que estará disponível então para os nossos 

idosos usufruírem. Temos o compromisso também, do apoio do Deputado Jerônimo, que nesse 

ano, em função de o, o projeto não iniciar nesse ano, não estava na rubrica, destinou os 250 mil 

pro hospital. Mas, pro ano que vem, eles, ele nos destinará mais valor também para essa obra. E 

eu estou complementando com os 88 mil e temos também um bom valor já destinado no 

orçamento da nossa lei aí do orçamento pro ano que vem, onde o Prefeito tem o compromisso 

então conosco também de iniciar essa obra o ano que vem. Então peço o apoio dos Vereadores 

para esta causa.  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 16 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 17, que “Destina o valor de R$88.472,00 para o Projeto 1570: Ampliar o 

Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi/ASPS”, de autoria do Vereador Diego Tonet. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, decidi destinar então 

a minha emenda individual, no valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e 

dois reais), para a ampliação do Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, tendo em vista que este 

espaço poderá atender praticamente toda a comunidade florense. Já no início do meu mandato, 

neste ano, tive a oportunidade também indicar uma emenda de 300 mil reais, recebida através do 

amigo Deputado Federal Jerônimo Goergen, que também destinei para esta obra. Entendo que 

será uma obra que estará beneficiando inúmeras pessoas da comunidade florense por muitos 

anos. Fiz esta escolha observando o critério de que minha emenda pudesse ajudar o máximo de 

pessoas possíveis e acredito que esta obra cumpre com este propósito. Obrigado, Senhor 

Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 17 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 18, que “Destina o valor de R$88.472,00 para a Atividade 2848: 

Conservar e Melhorar as Vias Urbanas”, de autoria do Vereador Diego Tonet. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, escolhi então destinar 

os outros 50% do valor da minha emenda impositiva, no valor de R$88.472,00 (oitenta e oito 

mil, quatrocentos e setenta e dois reais), para que seja empregado na conservação e melhoria de 

vias urbanas, mais especificamente que seja empregada na melhoria da pavimentação da rua 

John Kennedy, entre as ruas Marechal Floriano e Quintino Bocaiúva, no bairro Aparecida. Além 

de ser uma reivindicação de alguns anos dos moradores do entorno, a via conta várias 

irregularidades na pavimentação de paralelepípedos, o que dificulta o trânsito dos moradores por 

esta via, sobrecarregando consequentemente as vias asfaltadas que liga o bairro Aparecida ao 

Centro. Tendo em vista a importância desta rua que se encontra no coração do bairro Aparecida e 

considerando que a melhora na pavimentação trará mais segurança e melhores condições na 

mobilidade urbana de todo o bairro, decidi destinar minha emenda impositiva para que seja feito 

a repavimentação com os paralelepípedos, assim como está sendo feito próximo à padaria 

Qualitá. Conto com a aprovação dos Colegas Vereadores nesta importante demanda do bairro. 

Obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 18 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 19, que “Destina o valor de R$88.472,00 para o Projeto 1570: Ampliar o 

Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi/ASPS”, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo. 
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Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda 

tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão. (Nenhuma manifestação). Em 

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

eletrônica). Emenda Impositiva nº 19 (ao Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 20, que “Destina o valor de R$88.472,00 para o Projeto 1661: Pavimentar 

Rua Positano”, em São Gotardo, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão. (Nenhuma manifestação). Em 

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

eletrônica). Emenda Impositiva nº 20 (ao Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 21, que “Destina o valor de R$145.167,11 para o Projeto 1693: 

Pavimentar Estrada Otávio Rocha a Mato Perso”, de autoria da bancada do PDT. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, essa 

emenda da bancada do PDT, no valor de 145 mil, ela tem como objetivo aí então incrementar um 

pouco mais os valores da pavimentação do trecho que liga Otávio Rocha à Mato Perso, né, 

através da emenda impositiva. E ela objetiva melhorias, né, nas condições de trafegabilidade, 

dando melhor acesso aos moradores de Otávio Rocha a Mato, de Mato Perso principalmente, que 

vem à sede do município e para escoar a sua produção. Também aquela estrada tem um apelo 

turístico, sendo que muitos turistas entram em Flores da Cunha pelo Mato Perso, principalmente 

quem vem de Farroupilha, Porto Alegre, Bento Gonçalves e, consequentemente, se estiver o 

acesso pavimentado, virão a Otávio Rocha e a Flores da Cunha. Então isso é muito importante 

principalmente pra dar a dignidade de vida aos moradores do Mato Perso e, também, para, né, 

dar infraestrutura para o nosso turista. Então é, sou favorável a essa emenda.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 21 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 22, que “Destina o valor de R$27.500,00 para a Atividade 2815: Construir 

Áreas de Lazer e Esportivas”, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior. Solicito 

ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, esta emenda 

individual impositiva, o de recurso livre, estou, né, indicando aí que seja, seja para construção de 

uma área de lazer esportiva na quadra urbana 245, no bairro União, neste município, e tendo em 

vista que existe lá um terreno ocioso e aquela comunidade necessita de infraestrutura 

principalmente pras crianças, para que possam, né, usufruir do espaço de lazer seguro e 
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desenvolvimento da prática de esportes e integração social de todos aí no bairro União. Então a 

gente prevê esse valor pra dar início ao projeto, né, para talvez uma construção de uma quadra de 

areia e, ao longo do ano, se vierem outras emendas, a gente conclui também um outro espaço aí 

que, que seja destinado ao lazer de toda a comunidade do bairro União. Era isso, Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 22 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 23, que “Destina o valor de R$18.972,00 para a Atividade 2814: Auxiliar 

Financeiramente Atletas”, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Esta emenda individual, né, ela 

será aplicada aí para o auxílio financeiro aos atletas que represente o município em competições 

esportivas de âmbito estadual ou federal e internacional na forma da legislação específica em 

vigor. É uma forma da gente poder contribuir aí com os nossos atletas que tem, né, um bom 

desempenho, elevar o nome do nosso município a outros municípios através de competições e é 

um incentivo ao esporte, ao desenvolvimento dos nossos atletas. Isso é muito importante para 

quem compete, pois não temos auxílio financeiro em nenhuma espécie a não ser patrocínios, 

então o Município estará aí dando condições para que os atletas possam competir e que tem que 

se preocupar, né, com uma coisa a menos, que é o valor da passagem, inscrição e talvez 

acomodação. Então esse recurso será gerido pela Secretaria de, de Educação e desenvolverá os 

critérios ao longo do ano para que os atletas possam vir reivindicar este, este recurso para 

participar de competições. Era isso.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 23 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Emenda Impositiva nº 24, que “Destina o valor de R$42.000,00 para a Atividade 2847: Contratar 

Serviços Confecção Passeio Público”, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior. 

Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que a emenda 

tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, essa 

emenda impositiva servirá aí pra contratar serviço para execução de calçada, visando melhorar as 

condições de trafegabilidade dos pedestres no passeio público da rua Antônio Tássis Gonzales, 

no bairro União, que é o trecho compreendido entre a rua Marechal Floriano e o residencial João 

XXIII. Por ali, circulam muitas pessoas, tendo em vista o grande índice habitacional do bairro 

principalmente do complexo residencial João XXIII. E esta área pertence então ao Município, 

então devemos dar condições aí de trafegabilidade, com segurança, principalmente para as 

crianças que ali residem, né, garantindo aí a segurança para que elas possam transitar até a 

escola. E hoje, tanto as crianças como os moradores em geral, são obrigados a caminhar pelo 

meio da rua. Então esta emenda visa a conclusão desse passeio público no terreno que é público, 

né, para o ano que vem, dando aí melhor condição para os pedestres. Era isso, Presidente.    
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 24 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Agora sim, então a Emenda (Impositiva) nº 25, a última da noite, que “Destina o valor de 

R$88.472,00 para o Projeto 1570: Ampliar o Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi/ASPS”, de 

autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

do resultado do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Presidente, esta emenda 

individual, os 50% destinada para a saúde, obrigatoriamente, ela está sendo indicada por mim 

para a ampliação do Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, possibilitando aí maior conforto no 

atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, né? Ao novo prédio, vai atender 

principalmente a área psicológica, obstétrica e..., pediátrica. Então as crianças, as mulheres e 

quem estiver acompanhamento psicológico, que isso é muito importante, vai ter um ambiente 

mais amplo e bem arejado pra atender esses munícipes. Desta forma, estou encaminhando essa 

emenda de oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois para ampliação do Centro de Saúde 

Irmã Benedita Zorzi, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim 

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 25 (ao 

Projeto de Lei nº 074/2021) aprovada por unanimidade. 

Então encerrada as votações da Ordem do Dia, eu encaminho para a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 083/2021; para a Comissão de Finanças e Orçamento 

as Emendas Impositivas nº 01 a nº 25 ao Projeto de Lei nº 074/2021, aprovadas nesta sessão, 

(para elaboração da Redação Final). Passamos, agora então, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Passo a palavra ao Vereador Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, na, nessa última sexta-feira, 

estive acompanhando, no ginásio poliesportivo, as finais, tanto feminina como masculina de 

futsal. A feminina então sagrou-se campeã o Cruzeiro, tendo o tricampeonato, jogando contra o 

Nacional. Também acompanhei a decisão da série prata então, que foi o jogo entre Ovelhas 

Negras e o Galo Serrano, aonde o Galo Serrano se sagrou campeão. Um parabéns tanto pra eles, 

também quanto ao, às meninas do Cruzeiro. No sábado, também estive com a agenda então no, 

na comunidade de, de Monte Bérico, ali na rua Nascer do Sol, né, com a população ali, o 

pessoal. Também eu tive a oportunidade de visitar os nossos agricultores, né, da Linha 80. E, 

também, gostaria de deixar aqui um sentimento de, de pesar, né, pela perca da nossa funcionária 

pública, a Teresinha Pedron, que também era filiada ao Republicanos, né? Então eu deixo aí, 

antes de tudo, um agradecimento pela participação dela ao nosso partido, aonde nos agraciou 

com muitas ideias para que o nosso partido viesse a crescer. E desejar, né, aos, aos ente queridos, 

que venham ter uma boa recuperação dessa perca, porque foi uma perca trágica, né, porque 

ninguém esperava uma, uma situação, uma perca dessa, e eu deixo aí, né, o meus mais sinceros 

sentimentos a todas as, aos familiares. Era isso, Senhor Presidente, o meu muito obrigado. E 

tenham todos uma boa noite!  

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

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, público que ainda nos 

acompanha. Na última quarta, quinta e sexta, dia um, dois e três, estive em Caxias, 
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acompanhando o evento Cidades em Transformação, que é uma idealização do Idemer, Instituto 

de Desenvolvimento Municipal e Regional, que tem sede em Flores da Cunha. O evento 

aconteceu na FSG e, também, em localidades junto à antiga estação férrea, no bairro São 

Pelegrino. Na oportunidade, conheci alguns projetos que visam unir prédios antigos com as 

construções modernas, de modo a preservar a cultura, a história, bem como deixar os ambientes 

harmônicos e preservados. Também conheci um projeto voluntário que pode ser implantado 

junto ao turismo de Flores e que pretendo compartilhar, em breve, como forma de agregar e 

potencializar o turismo florense. No último sábado, estive na praça da Bandeira, acompanhando 

a programação de Natal e o evento dia da família na praça, que teve diversas apresentações e um 

bom público. Muitas famílias estiveram presentes com suas crianças, que aproveitaram o 

belíssimo dia de sol para curtir o espetáculo de teatro e boa música neste evento, que fez parte do 

25º Sinos de Natal. Ontem, domingo, estive pedalando até a comunidade de Mato Perso, e pelo 

caminho tive a oportunidade de conferir a belíssima obra de pavimentação do trecho de quase 

quatro quilômetros, que já se encontra com a colocação da camada final de asfalto quase 

finalizada. Passando também pelas comunidades de Santa Juliana e São Tiago, fiquei feliz com o 

cuidado e capricho destas duas comunidades. Parabenizo aqui o Subprefeito Elso, pelo trabalho 

que vem desenvolvendo por lá. Também estive na comunidade de São Roque, na estrada que vai 

do SER Flamengo até a capela de Santa Libera, onde está sendo feito um belíssimo trabalho de 

recuperação desta estrada. Agradeço a Secretaria de Obras pelo bom trabalho de recuperação das 

estradas do interior, visto que nos aproximamos de mais uma safra da uva e é importante 

estarmos com estradas de qualidade e seguras para escoar a produção. E, na manhã de ontem, 

também encontrei o Presidente e Colega Clodo pedalando próximo à Linha 60. Fico bem feliz 

em saber que o colega também segue meu exemplo, fazendo suas pedaladas no domingo de 

manhã. E fica a dica para os demais Colegas também aproveitarem deste meio saudável de 

locomoção e, assim também, observaram, observarem como está o andamento das, dos trabalhos 

realizados pelo Poder Executivo em nosso município. Só pra finalizar, queria dizer que, na 

última sexta-feira, recebemos a visita do Deputado Estadual Sérgio Turra, que entregou então um 

documento para o nosso Prefeito César e, também, à Secretária Jane, onde estará, no próximo 

ano, destinando uma ambulância para o nosso município. Então fica também meu agradecimento 

ao Deputado Sérgio Turra, pelo compromisso e pelo comprometimento junto à comunidade 

florense. Por ora era isso. Uma boa semana e uma boa noite a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Vitório Francisco 

Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, neste mesmo espaço, 

no dia oito de novembro do corrente ano, mencionei sobre a importância da empresa responsável 

pela obra da drenagem e repavimentação com paralelepípedos na rua John Kennedy, de 

confeccionar e fixar uma placa ali no local. Quem passa pelo local agora, visualiza a placa com 

as informações previstas em contrato. Muito obrigado aos responsáveis que cobraram da 

empresa a confecção da placa, gerando, com isso, mais transparência com os gastos dos recursos 

públicos. Quero falar também, que estive neste último sábado, em Porto Alegre, em companhia 

dos companheiros de partido, Senhor Élio Dal Bó, ex-prefeito Lídio Scortegagna, Colega 

Vereador Ademir Barp, participando do congresso estadual Caminhos do Rio Grande, Futuro da 

Nossa Gente, onde teve o lançamento da plataforma que contém o programa de governo do 

MDB, visando às eleições do ano que vem, documento produzido em encontros regionais e que 

expressa o que o partido pretende defender na campanha e, se eleito, implantar nos quatro anos 

de governo a partir de 2023. Obrigado pela atenção! Uma boa noite e uma boa semana a todos e 

todas. 

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

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

quero agradecer aos Colegas Vereadores que direta e indiretamente atenderam o meu pedido do 
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dia 14 de junho em meu Grande Expediente, quando solicitei que cada bancada acionasse seus 

deputados federais para interferir junto aos órgãos competentes quanto ao preço mínimo da uva. 

Destaco também a moção de repúdio do Colega Guga referente ao preço da uva em 2020. 

Também fui informado por diversos produtores, que esta foi a primeira vez que o preço da uva 

foi divulgado em novembro. O percentual de aumento não é o ideal, porém foi dado o primeiro 

passo para a defesa e valorização de nosso produtor rural. É nosso dever, como representantes do 

povo, agir em conjunto, com ações direcionadas para obter resultados. E meu objetivo maior é 

atender o povo e suas necessidades. Era isso, Senhor Presidente. 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

complementando as informações do Vereador Horácio sobre o preço mínimo da uva, ele já, em 

outros anos, sempre é divulgado nesse mês de novembro. E é a primeira vez que ele tem um 

índice de 19,9% de aumento também, graças ao esforço aí também do nosso Deputado Afonso 

Hamm, que frente à, é responsável pela frente parlamentar em Brasília. E, na sexta-feira, 

estiveram aqui em Bento, na Tecnovitis também, com uma reunião conjunto todas lideranças do, 

da região sobre o preço mínimo, e está sempre batalhando pra isso. E nós também, junto com o 

secretário, com o Sindicato Rural, estivemos na Expointer, com a Ministra, levando as 

reivindicações, articulando para que isso, isso realmente fosse efetivo. Já, nessa semana, o preço 

estaria defasado, né, e de 1,34 já estaria em 1,39, então até a safra, provavelmente ele vai estar 

mais defasado ainda, porque os insumos não param de crescer. Mas a gente sabe que o mercado 

precisa se regular e, também, que nós precisamos fazer força com as nossas vinícolas pra que 

elas paguem um preço justo, porque sem a uva também a vinícola não vende o seu vinho e sem, 

né, a uva o nosso produtor também não sobrevive. Então precisa haver aí um consenso entre 

todos pra que a gente possa continuar sendo o maior produtor de uvas e vinhos aqui do nosso 

município, do nosso estado. Também estive representando essa Casa no concurso Gold Chef, 

que é promovido pelo Centro Empresarial, em parceria com a Escola de Gastronomia. Muito 

obrigado ao Presidente, por me conceder aí a participar desse evento, que era pra ter sido 

realizado no ano passado em comemoração aos 30 anos do Centro Empresarial, mas devido à 

pandemia, não foi possível. E vale ressaltar o quanto está dando de visibilidade para o nosso 

município, a nível nacional, cada jantar. São oito jantares que estão acontecendo, vem equipes de 

imprensa de Porto Alegre, da região, estão divulgando os vinhos da nossa cidade, então é uma 

parceria dentro da, do Centro Empresarial nas suas comitês, né, do vinhos e do turismo, para 

fortalecer a nossa imagem turística também no cenário nacional. E agradecer a Prefeitura 

também, que nos cedeu aí os cavaletes, fechar a rua do nosso bairro Vista do Sol, que mais uma 

vez realizamos a nossa festa de Natal, nossa confraternização entre os vizinhos, algo difícil de 

acontecer hoje em dia, mas que a gente mantém essa tradição de nos unirmos, de festejarmos, de 

estarmos ajudando entre vizinhos, mantendo essa união. Era por isso, era isso essa semana, um 

boa noite a todos!  

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

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

que ainda nos acompanham, também dizer que recebi com alegria, mas também com uma certa 

preocupação esse um real e trinta e um centavos, 19% de aumento do preço mínimo da uva. É 

um avanço sim, visto que outros anos o percentual foi menor, mas ainda acredito que não é o 

ideal para o nosso produtor, ainda mais nesse último ano aqui do, onde todos os insumos 

sofreram um aumento muito grande, são baseados no dólar, então o percentual de gasto também 

dos nossos produtores ficou acima do esperado. Então esperamos também que o mercado, que as 

nossas indústrias levem em consideração todos esses fatores, todos esses itens que aconteceram 

durante o ano e, agora, um pouco a nossa estiagem aqui também, prejudicando a produção e o 

rendimento das nossas uvas. Então esperamos que possa haver sim um entendimento, possa 

haver um trabalho conjunto de todos, produtores, indústrias, entidades, sindicatos e que 
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possamos ter, na próxima safra de 2022, uma safra de qualidade, uma safra boa, mas também de 

recursos para os nossos produtores e que as vinícolas possam ter produtos de qualidade para 

oferecer no mercado durante o ano de 2022. Então é o nosso, o nosso apelo, o nosso desejo que 

isso aconteça. Como disse o Colega Vitório, no sábado, estivemos em Porto Alegre, no 

congresso estadual do MDB, Caminhos do Rio Grande, Futuro da Nossa Gente. Então onde que 

foi lançada a plataforma de, para as eleições de trabalho do MDB que possa vir a ser aplicado 

nas eleições e possa vir também trazer todo o trabalho realizado pelo MDB para o governo do 

Estado nas eleições do ano que vem. Também, na sexta-feira, estivemos no jantar, juntamente 

com o Colega Clodo e outros, e outros colegas, na, no menarosto lá do capitel São João. E 

voltando as atividades, voltando os nossos menarosto de maneira gradual, mas de forma efetiva e 

estávamos com certo, com uma certa avidez, né, Colega, porque faz tempo que isso não 

acontecia, e acredito que possa se tornar, agora sim, uma rotina, né, também nas nossas 

comunidades que tanto precisam. Também agradecendo todas as bancadas que se juntaram, 

engrossaram as fileiras nas emendas para termos mais uma etapa, mais um trabalho a ser 

realizado no próximo ano na estrada de Otávio Rocha a Mato Perso, Mato Perso a Otávio Rocha. 

Então, com esses recursos, acredito que mais uma etapa possa ser feito. Durante todos esses 45 

anos da abertura da estrada, acredito que nos últimos tempos, só pra concluir, Presidente, nos 

últimos tempos aportamos sim recursos e trabalhos para aquela estrada que tanto precisa. Então 

um obrigado a todos que se dispuseram a nos ajudar nesse quesito. Era isso. Uma boa noite e 

uma boa semana a todos. 

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

da Presidência). Gostaria de dar visibilidade a um projeto muito legal do nosso Executivo, que 

tem iniciado na área da educação, que é o projeto Mediando Relações. É o projeto então que 

colocou psicólogos dentro das escolas. Hoje nós temos então cinco psicólogos que estão atuando 

nas escolas. Então nas escolas menores são dois turnos por semana onde eles atendem e nas 

escolas maiores são três turnos por semana que eles atendem. O que que fazem esses psicólogos 

dentro das escolas? Eles atuam nos conflitos que podem existir dentro da sala de aula, na 

adaptação de alunos, problemas, né, das crianças, enfim, que podem acontecer, inclusive que elas 

trazem de casa, situações assim onde os professores identificam e encaminham então para os 

psicólogos. E a partir disso, dependendo a situação, essas crianças são encaminhadas pra rede 

toda que temos de assistência no município. Principalmente devido à pandemia aí, a gente sentiu 

essa necessidade, né, de que está precisando um cuidado maior da mente, inclusive da, dos 

professores, e esse atendimento vale também para os professores e, também, para os pais. A 

ressocialização, né, precisou ser feita novamente a partir da pandemia, e o retorno, o retorno das 

aulas dessas crianças, e principalmente as mais pequeninhas que, que nasceram aí no meio da 

pandemia, ainda nem tiveram possibilidade de conviver com outras crianças. Também gostaria 

de lamentar o falecimento da Teresinha, né, Pedron, a nossa funcionária do Município, que atuou 

na Guarda Municipal. Desejamos os sentimentos aos familiares, e agradecemos por todo o 

empenho e dedicação que ela teve no período que esteve trabalhando no nosso município. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigada. 

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

Explicações Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Então, no último dia 30, participei 

do 30º Fórum Estudantil das escolas de Flores da Cunha, realizado na escola municipal São José, 

onde os temas lá discutidos eram a evasão escolar, o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, e os 

perigos da internet. Então teve a interação de todas as escolas do município onde alunos do nono 

ano puderam discutir e apresentar a, as suas decisões sobre esses assuntos que são muito 

importantes para o nosso dia a dia. No dia dois então, participei da entrega do certificado de 

Produto Aprovado para o uso do selo de Indicação de Procedência Altos Montes, na Escola de 

Gastronomia, promovido pela Associação de Produtores de Vinhos dos Altos Montes. Então, na 

terça-feira também, então seis, seis cantinas foram certificadas com a, com esse selo e, hoje, já 

totalizando treze cantinas do nosso município que possuem o selo de procedência do nosso vinho 
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produzido aqui. No dia três, então na sexta-feira, como Colega Ademir falou, participei então do 

menarosto lá na, no capitel São João, e como foi bonito ver as pessoas interagirem, né, num, 

numa festa de comunidade, voltando ao nosso normal, claro, com o, com os procedimentos 

necessários devido à pandemia ainda, mas devagarinho as coisas vão voltando e as comunidades 

vão fazendo as suas atividades, pra recolher também um dinheiro, um, pra poder manter as 

comunidades. Então eu quero parabenizar lá a comunidade do capitel São João, Otávio Rocha, e 

dizer que foi, comprei a primeira rifa e ganhei a primeira rifa também, que foi uma cesta. 

Também na sexta-feira, então logo após o jantar, também compareci então no, no nosso Cemel, 

no ginásio poliesportivo, no final da, da série prata do futebol de salão. Infelizmente não 

consegui chegar a tempo de presenciar as gurias lá de São Gotardo e do Cruzeiro (ininteligível), 

tricampeãs, né, mas o Vereador Luiz estava lá representando esta Casa e aí, no jogo dos homens, 

das séries prata, então nós pudemos participar também, fazendo a entrega dos troféus. Quero 

agradecer também a Vereadora Silvana, que esteve representando essa Casa então como jurada 

de um dos jantares do Gold Chef Brasil 2021 para cozinheiros amadores. Parece que era polvo o 

prato principal, né? Então obrigado a Vereadora Silvana, lá na Escola de Gastronomia também. 

Então era essas as informações, quero agradecer aos Colegas pela apreciação das 25 emendas 

que a gente votou hoje, de suma importância, agora elas vão ser adaptada ao projeto original e, 

na próxima semana provavelmente, nós estaremos aqui apreciando ao projeto total então.  

Agradecendo a presença de todos, a proteção de Deus, eu declaro encerrada a sessão ordinária 

desse dia 06 de dezembro de 2021, às 20h25min. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, 

e paz e bem!  
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