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SESSÃO 2.675 – ORDINÁRIA 

13 de dezembro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 13 dezembro de 2021, às 18h05min. Cumprimento os Colegas 

Vereadores, a Colega Vereadora, a imprensa, público presente, todos que nos acompanham 

através do Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, sejam todos bem-vindos! 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

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

Municipal, dos Vereadores e de diversos, respectivamente.  

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 133/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 085/2021, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$1.230.503,00. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 084/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que “Denomina de Rua 

Guilherme Fontana uma via pública localizada no Bairro São Cristóvão, no município de Flores 

da Cunha”.  

Emenda Substitutiva nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, de autoria do Vereador 

Vitório Francisco Dalcero, que “Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Efetivos do Município de Flores da Cunha e dispõe sobre o Sistema 

Previdenciário Municipal, de acordo com a Emenda Constitucional nº 103/2019”.  

Redação Final do Projeto de Lei nº 074/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Estima 

a receita e fica a despesa do município de Flores da Cunha para o exercício de 2022”.  

Indicação nº 348/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que seja providenciada a melhoria e o conserto do trecho em que há um 

buraco nas proximidades do Bar do Alemão, no bairro Nova Roma, conforme imagem anexa a 

esta indicação. 

Indicação nº 349/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o patrolamento, o cascalhamento e demais reparos na rua Ilda 

Salvador Carraro, no bairro Nova Roma. 

Indicação nº 350/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a substituição de contêineres de lixo orgânico e seletivo que se 

encontram danificados em nossa cidade. 

Indicação nº 351/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a confecção de um quebra-molas na rua Júlio de Castilhos, 

próximo ao número 1369, no bairro São José. 

Indicação nº 352/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a substituição da parada de ônibus que se encontra danificada nas proximidades do 

local denominado como zona Radio Nordeste, número 5650, na capela Nossa Senhora das 

Dores, conforme imagens anexas a esta indicação. 

Requerimento nº 071/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a prorrogação pelo 

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

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

Municipal de Erradicação da Pobreza Menstrual”. 
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EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Centro Empresarial de Flores da Cunha, que convida para o ato de inauguração das 

novas instalações da escola profissionalizante, estabelecida pelo Centro Empresarial, em parceria 

com o Senai/RS e o Município de Flores da Cunha, no dia 15 de dezembro de 2021, às 

10h30min, na sede da entidade.  

E-mail do Presidente da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado 

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

pública para discutir o impacto da pandemia de Covid-19 no Orçamento da Saúde 2022, no dia 

13 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, em formato virtual, conforme link informado neste e-

mail.  

E-mail do CTG Rincão da Lealdade, que convida para o evento “Entrevero na Serra VI – O 

Reencontro”, no dia 17 de dezembro de 2021, a partir das 20h30min, na BR-116, em frente à 

Universidade de Caxias do Sul.  

E-mail da assessora da Câmara de Vereadores de Nova Prata, que encaminha convite para a 

reunião do Parlamento Regional, no dia 17 de dezembro de 2021, às 13h30min, na sede da 

respectiva Câmara.  

E-mail da Deputada Estadual Franciane Bayer, que convida para participar do Grande 

Expediente com o tema “Os desafios e conquistas das mulheres em espaços de liderança”, no dia 

14 de dezembro de 2021, às 14:00 horas, no plenário 20 de Setembro da Assembleia Legislativa, 

em Porto Alegre.  

Convite da escola municipal Tiradentes, para a solenidade de conclusão do ensino fundamental, 

no dia 16 de dezembro de 2021, às 20:00 horas, no Galpão da Ivete Gastronomia e Eventos.  

Convite da escola estadual São Rafael, para a solenidade de conclusão do ensino médio, no dia 

19 de dezembro de 2021, às 17:00 horas, no Parque da Vindima Eloy Kunz.  

Cartões de felicitações natalinas do NIAE, da Apae Flores da Cunha e da escola municipal 

Leonel de Moura Brizola.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário Angelo. Ainda em tempo, 

quero cumprimentar aqui a presença do ex-vereador e atual Presidente do PDT, Senhor Moacir 

Matana, também seja bem-vindo. Encerrado a leitura do expediente, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, cumprimento todos os presentes. Utilizo desse espaço para discorrer sobre uma 

indicação onde solicito que seja providenciada a melhoria e conserto do trecho em que há um 

buraco ali nas proximidades do bar do Alemão, no bairro Nova Roma, neste município. A 

indicação tem por objetivo aí analisar qual é o problema lá onde a pavimentação está cedendo e 

pra que no futuro evitar aí um, talvez um problema maior. Quem sabe ver se não tem uma 

infiltração de água ou algo parecido, pois está cedendo bastante o chão lá daquela rua enfim. A 

gente solicita aí pra que a Secretaria de Obras dê uma atenção, pra ver se não tem um problema 

maior, né, embaixo da, na tubulação lá no esgoto ou de água, pra no futuro evitar um problema 

um pouco maior. Então a gente faz esse pedido. Era isso, Presidente.  

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

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

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

Moacir, Moacir Matana, o Machado e os demais que eu não tenha citado, e a quem nos 

acompanham através das redes sociais. Faço defesa da indicação 351, solicito que seja 
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providenciado este redutor de velocidade devido ao alto risco de veículos que se deslocam no 

sentido bairro-centro em alta velocidade. Neste local existe um estabelecimento comercial com 

fluxo de pessoas. Para evitar acidentes e risco de morte, solicito que essa indicação seja atendida 

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

boa semana a todos!  

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

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

Vereadora; boa noite especial ao povo que nos acompanha, hoje, na, nessa sessão; e também a 

todos aqueles que nos acompanha através da, do Facebook. Gostaria então de fazer uma defesa 

dessa minha indicação nessa parada, na zona Rádio Nordeste, meio estranho, né, mas é esse 

mesmo o endereço, no número cinco mil, cinco mil, seiscentos e cinquenta. É uma parada antiga 

ainda de tijolo, bastante danificada, o teto está praticamente caindo, e nessa parada são treze 

crianças que pegam o ônibus pra ir pro colégio, no colégio municipal Tiradentes. Então há 

necessidade de fazer uma reforma ou até mesmo uma substituição quando nós tivermos as 

paradas novas, fazer uma substituição para que não haja risco, né, de, de causar um acidente para 

as crianças. Era isso, Senhor Presidente. O meu muito obrigado e tenham todos uma boa noite.  

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

Dalcero.  

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

Vereadores, assessores e servidores desta Casa; público aqui presente, o Machado, o Bassani, o 

Araponga; o ex-vereador e Presidente do PDT, Moacir Matana; companheiro Élio Dal Bó, o 

Valdomiro que se encontra presente aqui. Hoje faço a defesa de duas indicações, atendendo a 

pedido de moradores de nossa cidade e bairro. A primeira indicação tem por objetivo solicitar 

melhoria na rua Ilda Salvador Carraro, no bairro de Nova Roma, que necessita de patrolamento e 

colocação de pedra brita, a fim de melhorar as condições de trafegabilidade da rua. A segunda 

indicação, após circular pelas ruas de nossa cidade e, também, por solicitação de moradores, 

solicitamos a substituição de containers de lixo que se encontram danificados. Enfatizamos que 

tal iniciativa dará continuidade na organização de descarte de resíduos pela população, evitando 

mau odor e a proliferação de animais transmissores de zoonoses. Cabe ressaltar que devemos nos 

preocupar com o meio ambiente, mantendo nossa cidade limpa, propiciando vida saudável para 

todos. Desta forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas no município, solicitamos o 

atendimento a estas indicações. Obrigado, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Vitório. Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos, de imediato, ao uso do 

GRANDE EXPEDIENTE 

Eu transfiro a Presidência à Vereadora Silvana, Vice-Presidente, para que eu possa fazer uso da 

tribuna. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Clodo Rigo, por 15 

minutos.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa tarde a todos! Cumprimenta a Presidente 

Silvana, os Colegas Vereadores, público aqui presente, a imprensa, assessores da Casa; em 

especial, eu quero cumprimentar aqui dois diretores do nosso Executivo, o Araponga, que cuida 

da parte elétrica do município, já destacando e parabenizando o excelente trabalho que está 

sendo desenvolvido na cidade e, com consequência, também no interior, porque está sendo 

implantado as lâmpadas de LED em todo o nosso Centro da cidade e consequência as lâmpadas 

que estão sendo retirada, eles estão sendo colocadas no interior, nos outros bairros onde que tem 

a necessidade, onde que ainda não existe iluminação pública está sendo colocado. Então quero 

aqui parabenizar o excelente trabalho de toda a equipe do Araponga; do Miro, de Obras também, 
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um trabalho com muita dedicação, trabalho que se faz uma vez bem feito para não ter que na 

semana seguinte estar voltando lá pra refazer. Então é assim que se faz os trabalhos, a 

continuidade, a manutenção das estradas, para que o serviço dure por mais tempo. Então 

parabenizar toda a equipe de Obras também. Eu quero falar hoje sobre as, as emendas 

impositivas, vários Colegas já comentaram sobre o assunto. Eu quero dizer que é uma ferramenta 

importante que veio pra nós vereadores, pra nós podermos também fazermos, atendermos as 

necessidades que as pessoas nos pedem, os bairros, as comunidades. Por muitas vezes, nós 

conseguimos indicar, sugerir e hoje não, hoje, com a impositiva, nós podemos exigir que o 

Executivo faça tal obra ou invista tal, tal valor em alguma, alguma sugestão, que nós vereadores 

como temos essa, essa maneira de, de divulgar o dinheiro, então nós podemos fazer. Então as 

emendas impositivas quer dizer que veio, veio bem numa hora boa pra nós, mesmo sabendo que 

muitas pessoas são contrárias porque elas acham que quem destina, quem distribui, quem faz as 

obras é o Executivo da maneira que ele achar por melhor. Mas nós temos, agora então, essa, essa 

incumbência também. Uma pena que o valor ainda não é tão expressivo. Quem sabe um dia que 

nós chegarmos a um, o Município tendo uma arrecadação de um bilhão/ano, os vereadores 

podem ter um valor mais significativo pra, pra distribuir. Mas só pra vocês terem um exemplo, 

foi concluída a pavimentação da estrada Antônio Romano, lá na Linha 100, graças à emenda 

impositiva da bancada do MDB no ano de 2020. A bancada colocou o dinheiro lá e o Executivo 

tem, por obrigação, executar a obra durante este ano, então hoje a obra está lá finalizada. Otávio 

Rocha a Mato Perso que há vários anos, várias eleições passadas, muitas promessas e a estrada 

estava ainda lá parada. Então graças às emendas impositivas da bancada do Progressistas, do 

PTB, do PSB e do PDT, no ano de 2020, hoje está lá mais 3,6 quilômetros executados graças a 

esta Casa, aos vereadores da legislatura passada, que indicaram os seus valores para mais um 

pedaço, mais etapa daquela estrada, que muitas vezes muito foi falado, muito foi prometido, 

muito foi divulgado e não foi feito. Hoje está lá. Nós estaremos, logo a mais, votando o 

orçamento pro ano de 2022, onde mais uma vez nós, os Colegas Vereadores, num comum 

acordo, nós conseguimos destinar valores, um montante significativo para duas, duas ações no 

município. A primeira dela então novamente, num trabalho das bancadas, nós estamos 

conseguindo elevar para o próximo ano, para o Executivo executar mais um trecho daquela 

estrada Otávio Rocha a Mato Perso ou Mato Perso a Otávio Rocha. Então nós conseguimos 

destinar um milhão, duzentos e cinquenta mil reais das nossas emendas impositivas. Claro que 

eu poderia jogar minha emenda pra São Gotardo, o Luiz podia mandar, o Vereador Luiz podia 

ter mandado lá pra comunidade dele, o Vereador Barp lá pra Otávio Rocha, nós podíamos 

dividir, mas num consenso, nós pensamos pelo bem do município. Então eu tenho certeza que no 

ano que vem, se o Executivo conseguir fazer mais, seja já um quilômetro, dois ou três dessa 

estrada, quem sairá beneficiado é a comunidade de Otávio Rocha, comunidade de Mato Perso 

principalmente, que hoje eles vivem em Farroupilha e não vivem em Flores da Cunha por causa 

do acesso. Eu volto a repetir, uma estrada que há mais de 40 anos está pedindo pra ser 

pavimentada e, agora, está virando realidade. A outra parte das emendas, também em comum 

acordo, que é obrigatório também pra nós destinarmos pra saúde, estamos jogando na ampliação 

da UBS central, por quê? Tu atendendo a saúde, tu atende a saúde de todos os munícipes 

indiferente, indiferentemente de bairro, de localidade. Quem usa o nosso SUS vai ter a estrutura 

ampliada, beneficiada principalmente no setor de mulheres e crianças. Então também, num 

comum acordo, aqui eu agradeço a todas as bancadas, os Vereadores que destinaram esses 

recursos também pra a nossa UBS, pra compra de medicamentos, compra de cirurgias, tudo em 

benefício da população. Então agradecer a todos Colegas pelo cumprimento pra nós termos 

colocado todas emendas praticamente todos juntos. Outro assunto que eu quero falar, nós 

estamos encerrando o ano, na penúltima sessão, semana que vem, dia 20, nós temos a última 

sessão do ano, depois esta Casa entra em recesso. Certo ou errado, não sou eu que vou definir, 

eu, por mim nas, não precisaríamos parar, nós poderíamos continuar, o Executivo não para e esta 

Casa também não precisaria parar, o vereador que quisesse tirar férias tem o suplente pra assumir 

e podia tirar as férias no momento que quisesse. Mas está no nosso Regimento Interno, então nós 
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paramos na terça-feira que vem e voltamos só em fevereiro. Então eu quero trazer pra vocês 

aqui, agora, alguns números, o do que essa Casa fez durante o ano. Poderíamos ter feito mais, até 

poderíamos, mas é importante que vocês saibam que nós não travamos um projeto. Todos os 

projetos que vieram do Executivo, seja por urgência, por extraordinária, nós aqui deliberamos, 

passou nas comissões e todos eles aprovados por unanimidade. Talvez isso nunca tenha 

acontecido na história desta Casa de passarmos um ano praticamente sem nenhum voto contrário 

a nenhum projeto, nenhuma moção, nenhum requerimento, tudo aprovado por unanimidade. Aí 

algumas pessoas dizem, ah, este ano não tem nenhuma oposição. Tem oposição, tem oposição! O 

ano passado tinha oposição, no ano retrasado tinha oposição, mas é uma oposição ciente, 

consciente. Quando que o projeto vem bom, que é pra beneficiar as pessoas do município, ele é 

aprovado com certeza. Então aqui eu quero também agradecer a todos os Colegas pelo 

entendimento, por esta Casa ter trabalhado em sintonia sempre que precisasse ou com 

extraordinária, com meia horinha a mais aqui nesta Casa, com uma discussão, sempre chegamos 

ao contento e aprovação dos projetos. Eu quero trazer pra vocês então alguns números do que foi 

o nosso ano nesta Casa Legislativa aqui. Os Colegas Vereadores então colocaram 352 

indicações, sugestões lá pro Executivo. Nós aprovamos aqui 85 projetos de lei, aprovamos não, 

passou por esta Casa 85, nós aprovamos 78 e sete continuam em tramitação. Projeto de lei 

complementar, cinco; então quatro foram aprovados e um continua em tramitação. Projeto de lei 

complementar do ano de 2020 tinha dois em tramitação, que continuam nas comissões desta 

Casa. Projetos de resolução, seis projetos, todos eles aprovados. Requerimentos, 71 pedidos de 

informação que essa Casa recebeu e encaminhou para o setor que demandava as explicações. 

Moções, que é um, uma maneira do vereador homenagear alguma entidade, alguma pessoa do 

nosso município, então tivemos 36 moções, sendo duas de repúdio, oito de apoio e 26 de 

congratulações, todas elas aprovadas também. Audiências públicas nós tivemos onze, são quatro 

na Comissão de Educação e Saúde; cinco na Comissão de Finanças; e duas na Comissão de 

Constituição. Sessões extraordinárias: dez sessões. Sessões solenes: sete, que foram a entrega do 

Certificado Mulher Cidadã pra Beatriz Debortoli; premiação Agricultor Destaque, Seu José 

Tomazzoni; Cidadão Florense, o enólogo João Vignatti; concurso de Como Eu Vejo Meu 

Município; Vereador da Melhor Idade; Vereador Por Um Dia e concurso Como Eu Vejo Meu 

Município. Tribuna Livre nós tivemos aqui o uso então da Tribuna Livre por quatro, cinco 

entidades: a Jaqueline Guerra então falando da criação do Conselho da Mulher; o Olir 

Schiavenin falando do Sindicato dos Produtores Rurais sobre o preço mínimo da uva; Consepro 

pra, fazendo a prestação de contas, que todos os anos nós convidamos pra que eles venham fazer 

uma prestação de contas; igualmente ao hospital Nossa Senhora de Fátima também que 

estiveram aqui presente, fazendo a prestação de contas; e por último, a Banda Florentina, que 

veio contar a história da banda e pedindo o apoio desta Casa pra retomarem as atividades no 

nosso município. Então essas foram os trabalhos que nós Vereadores executamos durante o ano, 

cada um na sua comissão. Nós tivemos também esse ano a formação da Comissão da, do Idoso; a 

Comissão da Água, que estão atuante, né; tivemos a Comissão do pedágio também, das 

concessões do pedágio; então três comissões que nunca existiram, nunca não, por uns tempos 

não tinham existido nessa Casa, então esse ano os Colegas Vereadores então montaram essas 

comissões e estão trabalhando em cima delas de assuntos paralelos ao que acontece aqui nesta 

Casa. Então eu quero destacar aqui, primeiramente, a harmonia, que nem eu falei, a harmonia 

entre nós Vereadores, a divergência tem que existir, a diferença de ideia, a diferença de opinião 

ela precisa existir, faz parte! É o que eu sempre digo, senão nós não precisaríamos estar aqui em 

nove vereadores, poderia ter um, dois que assinasse pelo Legislativo e encaminhasse as 

demandas. Mas não! Nós estamos em nove aqui, por quê? Pra ter essa divergência de ideias, essa 

discussão para chegarmos num objetivo comum para o melhor pro nosso município. Mesmo que 

algumas pessoas lá fora a gente escuta comentários que a Câmara está um pouco banalizada, um 

pouco diferente esse ano, isso aí eu digo que é intriga da oposição, intriga das pessoas que não 

conseguiram colocar de repente nenhum representante aqui dentro, por isso eles estão lá fora 

enchendo a cabeça de outras pessoas, muito através da mídia, que a, na maioria das vezes tem 
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alguns grupos aí que só atrapalham, não contribuem em nada, você não vê uma opinião, não, 

você não vê uma sugestão, simplesmente a crítica por criticar, por estar falando. Então eu quero 

aqui parabenizar a todos os Colegas, por nós termos, ter tido um ano bom, um ano proveitoso 

para esta Casa e em prol sempre dos nossos munícipes. Então era esses os assuntos. Agradeço a 

atenção de vocês! Tenham todos uma boa noite e obrigado!   

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

José Rigo.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Seguindo então com o uso da, do Grande, da 

tribuna, eu passo a palavra ao Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; boa noite, Vereadora, 

Colegas Vereadores, pessoas que nos acompanham, servidores, Élio Dal Bó nos visitando essa 

noite, o Miro, o Araponga, o Matana, o Machado, nosso sempre assíduo Bassani e pessoas que 

nos acompanham através das mídias sociais, nosso boa noite. Acabava de falar, Senhor 

Presidente, também um dos seus assuntos, os pedágios, então trago novamente as informações, 

acredito que seja já do conhecimento de todos, mas é sempre bom trazermos a esta Casa. Então 

já estamos encerrando o ano, um ano que foi bastante cogitado esse assunto, então vamos fazer 

um pequeno resumo do, do programa das concessões das estradas do polo rodoviário da serra 

gaúcha. As estradas foram divididas em três lotes e o critério adotado para a divisão ficou a 

proximidade geográfica, lotes visíveis sob forma de concessão comum e a extensão capaz de 

atrair o maior número de investimentos. A expectativa é de que o edital seja publicado até o fim 

de setembro de 2021, que era pra ter sido ainda em setembro. Com as concessões, o Governo 

pretende oferecer uma solução de médio e longo prazo para os gargalos da infraestrutura nas 

regiões, assim como garantir melhores níveis de serviço e fluidez, reduzir acidentes e gerar 

emprego e renda. O projeto prevê a duplicação de 73% da malha viária com pista dupla e tripla, 

808,6 quilômetros de acostamentos, 831 adequações em acessos, manutenção frequente do 

asfalto, ampla sinalização, segurança para pedestres, socorro mecânico e médico 24 horas, entre 

outros serviços. O poder público fiscalizará toda as prestações de serviços para, porque poderá 

atender aos indicadores de desempenho, exigindo qualidade para os usuários e sustentabilidade 

socioambiental. As rodovias foram distribuídas em blocos. O bloco 1 abrange 13,3% da 

população, aí tem numerado todas as suas estradas, suas ERS; o bloco 2 atinge 17,5% da 

população; e o bloco 3, que é o nosso e da serra, 12,6% da população, e as estradas são ERS-122, 

a ERS-240, a RSC-287, a ERS-446, RSC-453 e a BR-470, o caminho que foi percorrido nesse 

trabalho todo nesse tempo. O Governo do RS, do Rio Grande do Sul e o Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, concluíram o estudo prévio para o futuro edital 

da concessão de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais à iniciativa privada. Estas, está previsto 

investimentos de 10,6 bilhões nos 30 anos das concessões, sendo 3,9 bilhões somente nos cinco 

primeiros anos. Em 31/07/2021, foi finalizada a consulta pública onde foram recebidas diversas 

sugestões das partes interessadas. As contribuições recebidas, agora, serão analisadas e, caso 

viáveis, incorporadas ao projeto de concessão. Sofreu também alguns, alguns adendos no 

decorrer dos últimos tempos e esperamos que seja sempre pra melhor. O período de consulta 

pública para as concessões de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais à iniciativa privada, 

promovido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, iniciou em 31 de julho, né, como eu 

falei. Então todos os que, inclusive Flores da Cunha apresentou as suas reivindicações, os outros 

municípios também, e muitos foram atendido, foram contemplados, outros parece que estão em 

estudo, enfim, é um longo processo que está acontecendo. O processo de escuta da população 

recebeu sugestões em três audiências públicas virtuais e mais de oitenta reuniões de trabalho 

com entidades, associações e classe política, entre outros, e visitas a diversas regiões do estado 

durante todo o mês. Então agora, em 30 de novembro, o Governo do Estado apresentou aos 

deputados da base aliada mudança na modelagem do edital de concessões das rodovias estaduais. 

A novidade apresentada prevê alteração no critério de julgamento das propostas, que passa a ser 
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o da menor tarifa de pedágio a ser ofertada pelas empresas interessadas. O critério de maior valor 

de outorga a ser pago para considerar ao Estado, que era considerado na modelagem anterior, foi 

retirado da nova versão após agenda pública do diálogo com a sociedade e parlamentares. Pela 

nova modelagem, a empresa interessada poderá dar um desconto na tarifa sem limite 

estabelecido. A proposta ainda exige um depósito das empresas antes da assinatura do contrato, 

no valor de 6,7 milhões por ponto percentual a partir de 1% do deságio na tarifa. O valor será 

destinado a uma conta de aporte, para eventuais recomposições do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato e para garantir que sejam realizados os investimentos necessários na obra 

mesmo com readequações do projeto, sem impactar a tarifa e evitando prejuízos aos usuários da 

rodovia. Nas revisões de contrato, que será de dois tipos: a extraordinária (a qualquer tempo) e a 

cada cinco anos, a conta de ajuste poderá, por exemplo, permitir a inclusão de novos 

investimentos, antecipação de obras, reversão à modalidade da tarifa, entre outros. Então houve 

alguns avanço, houve algumas mudanças e acreditamos que tenha sido sempre pra melhor, né? 

Com certeza do projeto original, muita coisa mudou e, também, mudou para melhor. Graças a 

Deus, porque o período é longo, são 30 anos, então o estudo tem que ser bem pensado e bem 

trabalhado. O Secretário Artur Lemos observou que a nova versão foi construída a partir do 

diálogo, buscando a melhor alternativa para os investidores e, principalmente, para o cidadão que 

utiliza as rodovias. Entendíamos que a versão anterior também era um bom caminho, mas a 

preocupação com a outorga foi um pleito uníssono de deputados e, com diálogo, construídos essa 

versão que a conta de aporte vai servir como mola atenuadora de possíveis reflexos negativos ao 

longo da concessão, e impedimento que os usuários sejam onerados. A nova proposta, de acordo 

com o Secretário Extraordinário de Parcerias, Leonardo Busatto, é um avanço para as melhorias 

na infraestrutura rodoviária do Estado. Sem o limite de desconto, com a tarifa podendo ser mais 

baixa possível, conseguindo atender uma demanda da sociedade sem deixar de garantir os 

investimentos, em função da conta de aporte. É um avanço do nosso projeto de concessão de 

rodovias, que vai permitir termos estradas melhores, mais seguras e que gerem mais 

desenvolvimento para o Estado. Então esses avanços com certeza não foram também os, os 

almejados por muitos municípios, por muita, muitas regiões, mas pelo menos atenua um pouco o 

projeto inicial que não era tão favorável a nossas estradas e a nossa região. Em Flores da Cunha, 

o Conselho Gestor do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Governo do 

Estado aprovou a publicação de edital para concessão de 271,5 quilômetros de rodovias 

estaduais no bloco 3 do programa RS Parcerias, que envolve Flores da Cunha. O edital 

contempla investimento de 3,4 bilhões, cerca de 500 milhões a mais do que o proposto na 

modelagem apresentada durante o período da consulta pública. O documento elaborado em 

parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que contou 

com o apoio da consultoria especializada, será publicado até o fim de dezembro. O acréscimo 

dos investimentos foi feita após a realização de seis audiências públicas a mais e mais de cem 

reuniões presenciais com prefeitos, vereadores e líderes locais, as quais foram recebidas cerca de 

duas mil contribuições. Uma das novidades do edital será a construção de dez quilômetros de 

ciclovias, medida inédita na concessão de rodovias feitas no país. Está previsto ainda a 

construção de mais de trinta quilômetros de vias marginais que foram sugerida pelos 

participantes das audiências públicas. Então alguma das, das reuniões e nós acompanhamos, né, 

inclusive com o Presidente, outros vereadores também visitando outros municípios, e com 

certeza tivemos alguns avanços significativos nesse quesito. Então esperamos que possa sim esse 

projeto que é um tanto longo, de 30 anos, possa ser executado e ainda que sofra melhorias, que 

sofra, que acolha propostas ainda dos municípios nos anos que estão por vir, né, e o polo 

rodoviário da serra com certeza 30 anos vai crescer muito, né, a serra vai crescer muito, as 

indústrias vão crescer, turismo e agricultura também. Então precisamos de estradas, precisamos 

de locomoção e escoamento das nossas produções e tudo que é produzido e tudo o que vem para 

a nossa região. Então só dando alguns, alguns valores e a localização das praças, né, então a 

praça de São Sebastião do Caí ela está no quilômetro quatro; a de Flores da Cunha então vai ser 

um pouco adiante, né, no quilômetro 103, não sei se é o local ideal que seria, mas acredito que 
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tenham elaborado os estudos, mas não parece assim ser pra nós aqui, que a gente conhece bem, o 

local ideal, mas enfim, é pra ser instalado no quilômetro 103, saindo aqui do Rondeli; o Ipê então 

na 122, no quilômetro 152; a Capela de Santana então, lá em Porto Alegre, é quilômetro 30; 

Farroupilha, quilômetro 45; e Carlos Barbosa no quilômetro seis. Os valores máximos previsto 

para cada praça de pedágio, então São Sebastião do Caí: 9,95; Flores da Cunha: 6,94; Ipê: 6,98; 

Capela de Santana: 7,28; Farroupilha: 8,61; e Carlos Barbosa: 7,95. Então pelo menos já temos 

alguma referência, já temos números, né, e acreditamos que então que com todos esses recursos 

arrecadados, possa sim ser aplicada também nas nossas estradas. Então é mais, mais a título de 

umas informações e, como o Presidente falou, tínhamos, criamos nesta Casa uma comissão e que 

quiçá que possamos ainda começar a participar desse ato que a gente teve aí, que o próprio 

Governo do Estado também não, não nos propiciou muitas aberturas para, para podermos 

participarmos e apresentarmos também ideias. Mas acredito que muitas se assemelham as que 

foram apresentadas e vamos esperar que elas sejam cumpridas e aplicadas na nossa região. Então 

também estamos já no final do ano, então nesta Casa Legislativa todos nós tivemos o nosso 

trabalho nesse ano de 2021, cada vereador apresentou o seu trabalho, as suas propostas, as suas 

ideias. E como nosso Presidente também falou, tivemos de forma assertiva acredito muito dos 

projetos que passaram nesta Casa, e esperamos que 2022 também possa vir projetos bons para 

que podemos aprecia-los e oferece-los a nossa população, para que tenhamos um nível de vida, 

pros nossos munícipes, bom e sempre melhor para todos, né? Então tudo que essa Casa pode 

fazer para melhorar Flores da Cunha, em todos os sentidos, o estaremos fazendo. Então durante o 

ano de 2021, na minha segunda legislatura aqui, apresentei um projeto de decreto legislativo, um 

projeto de resolução, quatro requerimentos, quatro moções, um projeto de lei, 41 indicações, e 

participei desta tribuna durante 15 vezes. Então o final do ano, no mês passado, estive ausente, o 

meu colega Júnior esteve nos representando nesta Casa, também trazendo o seu trabalho, 

trazendo suas informações e a sua contribuição. Então esperamos sim que no próximo ano 

estejamos aqui e que possamos oferecer para Flores da Cunha todo o trabalho legislativo que 

Flores da Cunha merece, com seriedade, com respeito, ouvindo a população e, sim, então 

transformando todas essas ações em obras, em atendimento para o nosso povo florense. Então 

por, por essa semana, por esse ano, Senhor Presidente, era essa a minha contribuição. Uma boa 

noite e uma boa semana a todos!   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Pra encerrar, então eu passo a palavra ao Vereador 

Angelo Boscari Junior pra fazer uso da tribuna.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, boa noite! Quero cumprimentar aqui também o Moacir Matana, Presidente do PDT, 

meu partido; suplente de vereador Valdecir Paulus; aos servidores Araponga e Miro, acho que 

um dos, os dois servidores aí, um dos que mais trabalham, né, na nossa Administração, quero 

aqui também cumprimentá-los e parabeniza-los, né? Sempre ouvimos muito bem falar de vocês e 

vocês fazem por merecer, né, mostrando com trabalho lá fora, né? Comunidade em geral que nos 

assiste pela, pelo Facebook, mídias sociais e público presente. Hoje quero falar um pouquinho 

sobre alguns assuntos, né, alguns projetos de lei que protocolei, que estarei protocolando. O 

primeiro aqui, que votaremos nesta noite, estabelece um percentual mínimo para aquisição de 

livros acessíveis a pessoas com deficiência visual nas bibliotecas públicas e bibliotecas escolares 

do município de Flores da Cunha, né? Aproveitando que hoje é o Dia Nacional do Deficiente 

Visual, né, fui alertado aí pelo Colega Diego que me lembrou, né, uma coincidência então, 

estaremos então votando esse projeto no dia do deficiente visual. A aquisição de livros pelo 

Poder Executivo para formação e ampliação dos acervos das bibliotecas públicas e bibliotecas 

escolares do município de Flores da Cunha deve observar, obrigatoriamente, o mínimo de cinco 

por cento de obras em formatos acessíveis a pessoas com deficiência visual. Entende-se por obra 

em formato acessível toda aquela disponibilizada em braile ou gravada no formato áudio livro, 

bem como em outro meio que possibilite a fruição do conteúdo pela pessoa com deficiência, de 

forma autônoma. O percentual fixado no artigo 1º abrangerá o maior número de obras e autores 
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possíveis, dos mais variados gêneros literários. A presente lei será regulamentada, no que couber, 

para sua fiel execução. Aproveitando aí, aproveitando não, mas andando pelo mesmo caminho 

de outros projetos, como é de acessibilidade nos prédios, né, que já consta no Código de Obras, 

da construção de rampas de acesso para pessoas com deficiência, a construção de passeios 

públicos com piso tátil ou reformas, a gente também quer levar isso pra nossas bibliotecas, né, 

que o deficiente físico tenha esse acesso. A Carta Magna de 1988 assegura às pessoas portadoras 

de deficiência o exercício de direitos fundamentais, essenciais à prática da cidadania, o que 

compreende acesso inclusive à educação, à informação e à cultura. Outrossim, há a determinação 

constitucional aos entes federados a garantia da proteção e da integração das pessoas portadoras 

de deficiência, conforme disposto em seu artigo 24, inciso XIV, da Constituição Federal, né? 

Partindo da afirmação de que a inclusão social é um ato de igualdade entre diferentes indivíduos 

que habitam uma sociedade, a proposição ora apresentada objetiva efetivo cumprimento dos 

preceitos legais e constitucionais referidos, com o intuito de garantir o direito à educação e o 

princípio da igualdade, possibilitando aos portadores de deficiência visual pleno acesso à cultura, 

à leitura e ao conhecimento sistematizado em livros artísticos, ficcionais, didáticos e científicos, 

né? Diante de todas as razões, eu peço aos Colegas que tenham a sensibilidade em aprovar esse 

projeto. Falando também um pouco sobre outro projeto que irei protocolar, que já está pronto, 

redigido e assinado, só falta protocolar, não sei se será esse ano ou ano que vem, vamos ainda 

ver durante essa semana, pra instituição aí da Semana Municipal da Juventude, né, no município 

de Flores da Cunha, onde fica instituído no município a Semana Municipal da Juventude, 

semana dedicada a ações de valorização do jovem florense, a ser realizada anualmente, na 

segunda semana do mês de agosto em alusão ao Dia Internacional da Juventude, que é celebrado 

no dia 12 do mesmo mês. O principal objetivo da Semana Municipal da Juventude é a 

conscientização do papel da cidadania na juventude e dos jovens como parte atuante na 

sociedade, além de formações dos jovens nos âmbitos social, cultural, político, pessoal e 

educacional. Durante a Semana Municipal da Juventude, o Poder Executivo Municipal poderá 

realizar eventos, simpósios, conferências, palestras e outras ações relacionadas e voltadas para o 

público jovem de Flores da Cunha. As entidades e os movimentos de juventude organizados, 

atuantes no município, poderão participar da organização das atividades desta semana municipal. 

Ela será instituída pela presente lei e constará no calendário oficial do município de Flores da 

Cunha. É uma forma aí de a gente inserir cada vez mais o jovem dentro das mais variadas 

situações, né, seja política, seja de, de poder de decisão, para que eles tragam as suas demandas e 

participem, não fiquem lá só reclamando que não têm o que fazer e, sim, estejam inseridos 

dentro de um conselho, dentro de um grupo. E não é uma reclamação inválida, né, só que ela às 

vezes não tem o aporte ou o apoio. E acredito que criando aí a Semana Municipal da Juventude 

e, posteriormente, o Conselho Municipal, eles poderão fazer suas reivindicações e serem ouvidos 

efetivamente, participar então das decisões, né? Esse projeto aqui ele versa sobre a instituição da 

Semana Municipal da Juventude em Flores da Cunha, sendo instituída no calendário oficial. A 

partir deste projeto, busca-se a conscientização da juventude para o seu papel cidadão e para a 

sua responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, bem como a 

valorização da diversidade cultural da população jovem de Flores da Cunha, resultando na 

criação de políticas públicas voltadas a esta área. A Semana Municipal da Juventude promoverá 

uma semana de eventos voltados ao público jovem e, a partir dessa reflexão e dessa expressão 

por parte deles, das diferentes realidades, modos de vida, ideais, demandas e habilidades. Então, 

conforme o Estatuto da Juventude... Em Flores da Cunha, segundo dados do IBGE, havia um 

total de 6.921 jovens lá em 2010, entre 15 e 29 anos, o que representa aí 25%, um quarto da 

nossa população. Então essas ações aí políticas elas garantirão aí o atendimento e a assistência 

desta grande parcela de habitantes, né, principalmente de maneira em que eles também tenham 

voz ativa. A fim de dar à população jovem a oportunidade de se expressarem das mais diversas 

maneiras, a gente solicita aí que seja analisado esse projeto e que seja também feito, sejam feitas 

contribuições e discussões aí para que a gente possa, né, buscar aí um meio de ouvir mais a 

juventude, que eles possam participar das decisões também. E junto, juntamente com este projeto 
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de lei da semana municipal, estarei encaminhando aí uma indicação para a criação e a instituição 

do Conselho Municipal e o Fundo Municipal da Juventude, que é onde efetivamente as coisas 

irão acontecer, né? Os princípios e a ideia é a mesma do projeto, então essa é a minha 

justificativa pra que a gente tenha aí um órgão que auxilie, dê voz e força aí aos jovens. Ela já foi 

instituída em outros municípios, como Vitória, no Espírito Santo, onde foram, aconteceram 

oficinas, apresentações culturais, palestras, exibição de filmes e documentários, promoveu rodas 

de conversa sobre a importância da gestão da inovação, debate sobre políticas públicas, entre 

outras coisas, isso lá em Vitória, no Espírito Santo. Em Campo Grande, no Mato Grosso, 

também ela foi instituída em 2018, com intuito aí de promover ciclo de palestras, cultura, mais 

ou menos as mesmas coisas, né, mas sim estimular a participação dos jovens em espaços gerais 

da política e entre outras coisas. E aqui, mais próximo, também foi instituído em Farroupilha, no 

ano de 2019, onde também foram realizadas muitas oficinas, audiências públicas, campeonatos, 

cursos, né, com o intuito também de, de ouvir essa comunidade e que eles tragam as suas 

demandas, para aí então se trabalhar políticas públicas em cima disso. Esses projetos aí serão 

discutidos e votados nas próximas sessões. O, sobre a instituição aí do, do mínimo de livros será 

votado hoje, né, já peço a colaboração dos Colegas, e os outros, a gente vai ter mais tempo pra 

debater, né? Quero falar um pouco também sobre o meu primeiro ano de mandato, que está 

chegando ao fim aí o primeiro ano, hoje a minha última tribuna, né, fiz algumas indicações, 

projetos de lei. Mas o que foi muito importante, eu acho, na nossa caminhada foram os debates, a 

criação das comissões, principalmente a Comissão da Água, a qual o Vereador Vitório é o 

Presidente, o Vereador Diego faz parte, fiquei muito feliz de participar dessa Comissão. Também 

da Comissão de Educação, que onde a gente visitou todas as escolas, buscamos demandas, 

promovemos o debate, apresentamos, né, essas demandas e mostramos aí as dificuldades para o 

nosso Secretário, algumas coisas já foram atendidas, a Secretaria vem trabalhando em parceria 

com esta Casa. A gente conseguiu, né, contribuir de alguma forma aí na melhoria da nossas 

escolas e vamos continuar cobrando e buscando essas melhorias. Na Comissão de Água a gente 

tem buscado muita informação, conversado com muitos profissionais, sejam eles ligados 

diretamente à concessionária de água, no caso a Corsan, buscando respostas e cobrando 

melhorias, mas enfim, a gente fez um apanhado aí de ideias, buscou, né, informações para que, a 

partir de agora, no segundo ano, a gente consiga fazer as devidas cobranças, né, porque é um 

problema recorrente, mas que nunca foi dada muita atenção. Então já fico muito feliz em ter 

participado desta Comissão e, de alguma forma, a gente está contribuindo com o futuro do nosso 

município. No mais, defendo ainda muito a cultura, o nosso esporte. Encaminhei uma emenda 

impositiva para auxiliar atletas, que foi algo que consegui fazer efetivamente para os nossos 

atletas. No ano que vem, eles terão aí um auxílio pra poder competir. E na cultura a gente vem 

buscando a conclusão da nossa Casa da Cultura, a manutenção de eventos culturais e a 

valorização das entidades que promovem cultura e arte. Então será também uma grande luta para 

o ano que vem. Acredito que estamos evoluindo aí cada dia mais no mandato, né, aprendendo e 

buscando as soluções, né? A gente conversa muito e debate muito. O trabalho é estressante nos 

bastidores, lá a comunidade às vezes não enxerga tudo o que a gente faz, porque não aparece lá, 

mas a gente está aqui trabalhando e se coloca à disposição para qualquer esclarecimento e pra 

também explanar aqui ideias que venham da nossa comunidade e tentar atende-los. No mais era 

isso. Desejo a todos um ótimo final de ano, boas festas, se cuidem, porque a pandemia ainda está 

por aí e esperamos um 2022 ainda melhor. Era isso. Muito obrigado. 

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

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

(Intervalo).   

ORDEM DO DIA 



 

Anais 2.675, da Sessão Ordinária do dia 13 de dezembro de 2021. 351 

Em pauta, a Redação Final ao Projeto de Lei nº 074/2021, que “Estima a receita e fixa a despesa 

do Município de Flores da Cunha para o exercício de 2022”. Solicito ao Secretário que faça a 

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

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável, com Redação Final.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 074/2021 está em discussão.  

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

que nos acompanha pelas redes sociais, especialmente aqui nessa Casa com, prestigiando a nossa 

sessão. Estamos analisando então o projeto que determina o orçamento do ano que vem, onde 

serão investidos, né, os recursos em obras no total de 151 milhões que teremos à disposição para 

utilizar em nosso município. E eu destaquei algumas obras, que já que é meu primeiro 

orçamento, né, dessa gestão, dessa Administração do nosso Prefeito César e Vice Márcio, 

algumas, alguns destaques eu quero falar aqui que estão na, nesse cronograma pro ano que vem. 

A implantação da guarda municipal, a ampliação do Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, 

vamos ter aí um aumento do número de professores também pra nossa rede de, de educação, e o 

núcleo de extensão escolar também, a reforma do Museu e Arquivo Pedro Rossi, revitalização da 

Antônio Soldatelli; asfaltos em São Paulino, na estrada dos Bergozza, na Medianeira, no Alfredo 

Chaves e em São Martinho; e também, a construção do Centro de Convivência dos nossos 

idosos, mas também pra ser utilizada para outras idades; e a continuidade da Casa de Cultura. 

Então são obras importantes, grandes que essa Administração está, está fazendo aí então pra o 

ano que vem, colocando nesse orçamento e que serão bem-vindas aí pra nossa população. Por 

isso eu peço o apoio dos Colegas Vereadores.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Redação Final ao Projeto de Lei nº 074/2021 em 

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

eletrônica). Redação Final ao Projeto de Lei nº 074/2021 aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 075/2021, que “Estabelece percentual mínimo para aquisição de livros 

acessíveis a pessoas com deficiência visual nas bibliotecas públicas e bibliotecas escolares do 

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: Projeto de Lei nº 075/2021 está em discussão.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, é nosso 

dever dar condições aí de acessibilidade a todos os munícipes, né, e garantindo aí que tenha pelo 

menos cinco por cento de livros acessíveis nas nossas bibliotecas, a gente vai estar contribuindo 

para que a cultura seja disseminada, a sabedoria, o conhecimento e que todos tenham acesso 

então a, aos nossos livros. Então sou favorável e peço aos Colegas sejam favoráveis também. 

Obrigado.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, também faço, também faço 

minha contribuição, parabenizo ao Vereador Angelo pela proposição do projeto. Também vejo a 

grande importância de termos essa acessibilidade a quem mais necessita. Também deixo minha 

contribuição ao Executivo a esse projeto, que avalie também uma proposta de realizar alguns 

cursos, habilitar o nosso deficiente a estar apto a ter esses livros em mãos. Não podemos deixar 

que tenha os livros e as, e essas pessoas que precisam não estejam aptas a, a utiliza-lo. Então fica 

aí minha contribuição também para esse projeto.  
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VEREADOR DIEGO TONET: Também parabenizo o projeto do Vereador Angelo. Acho que 

é bem importante a gente incluir, é uma forma de incluir essas pessoas na sociedade. Talvez não 

existam poucas, mas quando tiver uma, já tenha, já tem validade com certeza este projeto. Então 

é importante, um dos meios que o Vereador Angelo sempre fala muito isso e acho que, eu 

acredito também que a educação é um meio da gente encaminhar bem a nossa comunidade, 

encaminhar bem a nossa sociedade. O Vereador Vitório também é prova disso, né? Então 

acredito que enquanto nós pudermos apresentar projetos bons e que incluam todos, todos da 

comunidade independente de suas limitações, isso será muito bom pra, pra nossa comunidade. 

Parabéns! E também sou favorável a este projeto.   

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

e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 075/2021 aprovado 

por unanimidade. 

Não havendo mais projetos para serem deliberados na Ordem do Dia, eu encaminho para a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 084/2021, e a Emenda 

Substitutiva nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 005/2021; para a Comissão de Finanças e 

Orçamento o Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, o Projeto de Lei nº 085/2021 e a 

Emenda Substitutiva nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 005/2021.  

Conforme artigo 39, do Regimento da Câmara, solicito que os líderes das bancadas indiquem até 

a próxima quinta-feira, dia 16, a composição das comissões permanentes para o próximo ano, 

bem como a composição da Comissão Representativa, composta por três membros titulares e três 

suplentes e que representará a Câmara durante o recesso parlamentar, que inicia no dia 22 de 

dezembro. Na próxima sessão, dia 20 de dezembro, oficializaremos a composição das referidas 

comissões. Conforme eu havia comunicado então na reunião de líderes da quinta-feira, nós 

poderemos então agora, no dia 20, que é a última sessão do ano, se algum vereador quiser trocar 

as suas comissões que está pertencendo este ano, então pode sugerir, através da bancada sugerir 

para a composição das, da comissão para o próximo ano. E também, estaremos então montando a 

Comissão Representativa que ficará durante o nosso recesso, ficará trabalhando e dando 

seguimento aos projetos e proposições que entrarem a essa Casa. Então na quinta, na próxima 

quinta-feira, durante a reunião de líderes, então todas as bancadas apresentarem os seus nomes, 

né? Então passamos, agora, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, ainda em tempo, gostaria de 

citar a presença então do suplente de vereador Valdecir Paulus. Também ao nosso diretor de 

Obras do interior, Valdomiro Viasiminski, onde tenho só ouvido elogios do trabalho dele, como 

o Senhor Presidente bem mencionou anteriormente, na tribuna, né, que é um setor aonde 

necessitava um trabalho bastante sério, né, onde a nossas estradas estavam bastante danificadas, 

e então assumiu o Miro aí, e muito bem tem feito o trabalho dele para toda a nossa população. 

Gostaria também de comentar que na semana passada, na segunda-feira, a gente fez o ato de 

entrega da horta orgânica do colégio Frei Caneca, onde esteve presente o jornal O Florense, fez 

uma matéria belíssima. Gostaria aqui também de agradecer ao jornal, principalmente a Karine 

Bergozza, que fez uma excelente matéria, agradeço muito a ela. Também no domingo, estive 

presente, eu, o Vereador Barp e também o Presidente, no, no encerramento, né, do campeonato 

dos veterano de campo, aonde o clube Palmeiras, da localidade do nosso Vereador Barp, sagrou 

campeão, né, numa disputa junto com o Madruga. Parabenizar, né, as duas equipe; também ao, 

ao, diretor de Esportes, o Vagner, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente, né, 

do esporte do nosso município. Também gostaria de citar, que hoje participei na Assembleia 

Legislativa, do, da Medalha, né, da 55ª Legislatura, então eles homenagearam o jornal O 
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Florense, pelos seus 35 anos, né, de história, e também de sucesso, né, em nosso município. 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: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora, Vereadores e 

público que ainda nos acompanha. Eu queria hoje só comentar sobre o projeto da reforma da 

previdência dos servidores que tramita nesta Casa, visto que percebi alguns manifestos nas redes 

sociais, bem como uma movimentação por parte de alguns representantes de servidores que 

estiveram pelos corredores da Câmara na última semana. Destaco aqui que fui o relator deste 

projeto, que teve seu parecer favorável na CCJ, onde também estiveram presentes os Colegas 

Vereadores Guga e Luizão. O presente projeto foi explicado pra nós Vereadores, em reunião 

com o Prefeito e, também, Secretário da Fazenda. Não foi em nenhum momento escondido 

informações de nós Vereadores, nem tampouco dos servidores públicos, que inclusive 

participaram de uma audiência pública com o Poder Executivo e também emitiram um ofício em 

nome do Sindicato dos Servidores Públicos, destacando algumas reivindicações, mas deixando 

claro no ofício que entenderam o motivo deste projeto. Alguns Vereadores apresentaram, na 

última semana, uma emenda solicitando a isenção para quem ganha até três salários mínimos, 

sendo que o Governo Federal, através da Emenda Constitucional 103, de 2019, estabelece apenas 

um salário mínimo. Sabemos que vivemos numa democracia, mas acredito que não se trata 

apenas de opiniões políticas, nem de defender uma causa ou outra, mas se trata de uma questão 

de saúde financeira do nosso Município num futuro próximo. Portanto, deixo as seguintes 

perguntas aos Colegas e aos servidores descontentes com este projeto: Vocês fizeram o cálculo 

do impacto financeiro, caso seja optado por isentar os servidores que ganham até três salários 

mínimos? Como vocês pretendem honrar com os salários dos servidores aposentados num futuro 

próximo, percebendo que o Fundo da Previdência é deficitário e não se sustenta? Vocês estão 

cientes que não fazendo a reforma da previdência iremos prejudicar o pagamento dos salários 

dos servidores ativos e inativos daqui a poucos anos, e também será prejudicada a aposentadoria 

de quem está iniciando no sistema público do Município neste momento? E não havendo mais 

dinheiro no Fundo da Previdência, o Município terá que cobrir essa despesa com recursos 

próprios, o que significa que a partir de 2024 a capacidade de investimentos do Município será 

reduzida em 2,6 milhões ao ano. Como Vereador, respeito e admiro os servidores públicos, mas 

não represento apenas os servidores e, sim, os mais de 30 mil munícipes florenses, que através 

dos seus tributos pagam o meu salário, dos Colegas Vereadores e de todos os servidores 

públicos. Então, por respeito a toda a comunidade florense, acredito que deve sim ser feito a 

reforma para que haja equilíbrio financeiro e que o poder de investimento do Município, através 

dos serviços prestados, não seja prejudicado. Enquanto vereador, não vou carregar a culpa por 

me isentar desta reforma e, num futuro breve, perceber que a comunidade como um todo será 

prejudicada por não haver mais capacidade de investimentos. Por ora era isso. Muito obrigado!  

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, inicialmente quero 

cumprimentar o Valdecir, estava presente conosco agora. Apenas dizer para o Vereador Diego, 

que quando farei a defesa da emenda, da discussão do projeto, vou tentar explicar o meu 

entendimento em relação aos teus questionamentos. Hoje quero comentar que, como membro da 

Comissão da Água, estive juntamente com o Colega Vereador Diego, acompanhando de forma 

virtual a audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul, realizada no dia 07/12, das 09:30 às 13:00 hora, sobre a 

privatização da Corsan e, como consequência, a assinatura do termo aditivo de concessão dos 

serviços de abastecimento de água e o tratamento do esgoto nos municípios que tem contrato 

assinado com a Corsan. O Governo do Estado, através da Corsan, está propondo que os 

municípios assinem um termo aditivo para estender a concessão até 2062. Porém, esta assinatura 

não é obrigatória. E para os municípios que não assinarem o termo aditivo, fica valendo o 
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contrato atual com a Corsan. O nosso Município assinou em 12 de janeiro de 2011 contrato com 

a Corsan com vigência de 25 anos, portanto até 2036 temos um compromisso com a Corsan e a 

Corsan conosco. Pelo que foi comentado na audiência pública, muitos prefeitos não estão 

seguros sobre o termo aditivo e pedem mais tempo para estudo e análise. O certo é que uma vez 

assinado o termo aditivo vamos estender esse contrato até 2062, sem saber qual é a empresa que 

fornecerá água potável para nós. Para mim água é um bem fundamental para a vida e não deve 

ser tratada como mercadoria. Obrigado pela atenção, Senhor Presidente. Uma boa noite a todos e 

todas.  

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, gostaria de 

falar de algumas ações importantes do nosso Executivo e principalmente, já que o Araponga nos 

prestigia aqui com a sua, né, a sua presença. Nós temos a instalação das lâmpadas LED que estão 

sendo feitas, do projeto que foi constituído no ano passado, né, Vereador Guga, está sendo 

colocado em prática aí, com recursos da Eletrobras, dois milhões e meio de reais pra troca das 

nossas luminárias para LED. Então num total de 873 lâmpadas, já foram trocadas 634. Já foi 

tudo? Então concluiu essa semana todas as lâmpadas. Olha ali, que legal! Parabéns pra o 

Araponga e a sua equipe! Então o que que significa isso? Economia da nossa energia, né, nós 

temos aí uma visibilidade melhor com essas lâmpadas, que elas têm mais luminosidade. E 

também, as lâmpadas que estão sendo retiradas pra colocação da LED, são consertadas e 

alocadas em outros locais também no nosso município. Então é uma ótima, um ótimo 

investimento, né, a gente tem que estar sempre se adequando a nossas inovações que nós temos 

e, também, na área de projetos solar também tem coisas que vão acontecer aí nos próximos anos 

também. E também falar um pouquinho das estradas, né, que estão sendo dado uma atenção 

especial, como os Colegas falaram, de alargamento, a drenagem, também substituição de postes 

e que também aconteceu nessa semana, lá em Otávio Rocha. Parabenizar o nosso Subprefeito 

Bruno também, que tem atuado fortemente nessa área; e o Miro, que atua aqui nessa outra, nessa 

outra região. Então são obras importantes que nós temos visto, dá bastante resultado pra nossa 

comunidade. E parabenizar os nossos servidores que estão empenhados e comprometidos com 

isso. Falar também que na sexta à noite, participei da Missa do Pinheirinho, na comunidade da 

Vindima, uma iniciativa da comunidade de se reunir, que achei muito legal e que eles já tinham 

isso há algum tempo, mas fazia, não acontecia, né? Então eles conseguiram resgatar aí, com a 

ajuda da Prefeitura também, que cedeu o pinheirinho pra ficar lá na comunidade, fizeram uma 

encenação de Natal muito legal. Parabenizar essa união, né, que pode haver entre os vizinhos, 

entre as comunidades, que isso fortalece também. E inclusive nós temos também no nosso bairro 

uma atividade de Natal que já realizamos neste ano. Depois utilizo a Declaração de Líder de 

Governo, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

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

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

que nos acompanham, dizer de que ainda, falando um pouco sobre as emendas, fico feliz que 

mais de um milhão de reais seja destinado pra aquela, aquela estrada que tanto, tanto precisa 

dessa pavimentação para aproximarmos, sim, essas comunidades de Mato Perso ao nosso 

município de Flores da Cunha. Dizer que no ano passado a bancada do MDB entendeu que era 

necessário a conclusão da estrada Antônio Romano, ali da Linha 100, e foi pra lá que destinamos 

os nossos valores no, numa, naquele momento na, no ano passado. Esse ano então agradecendo 

também aos Colegas, o Guga e o Vitório, e às demais bancadas que entenderam também e 

colocaram ali o projeto para o próximo ano de 2022 todos os valores das suas emendas 

impositiva. Então muito obrigado, agradecendo a todos novamente. Então esperamos que possa 

sim ser feito mais um trecho daquela estrada. Também dizer que na sexta-feira de noite, 

participei não até a conclusão, mas do evento natalino que aconteceu no Casarão dos Veronese, 

evento muito bonito, levando aquele espírito de Natal, que nessa época sempre nos alegra e nos 
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faz bem. Então, na sexta-feira à noite também, estivemos lá passando a nossa mensagem de 

Natal junto com todo aquele evento que aconteceu. Ontem também, que nem falou o nosso 

Colega Luizão, juntamente com o Presidente, estivemos na premiação do final do campeonato de 

veteranos de campo entre Palmeiras e Madruga. Palmeiras sagrou-se campeão. Palmeiras lá da 

minha comunidade, lá do travessão Carvalho, que completa 64 anos no próximo dia seis de 

janeiro, então veio a culminar também com esse título do veteranos de campo de Flores da 

Cunha. Parabéns a todos os organizadores e todos que participaram durante todo esse 

campeonato. Ontem então tivemos também, lá em Otávio Rocha, agradecendo a presença do 

nosso Colega President, o Clodo, o Prefeito, o Vice, se fizeram presentes lá na nossa 39ª Festa da 

Gruta. A retomada um pouco tímida ainda dos nossos eventos pelo interior, mas foi o marco e foi 

um sucesso a nossa Festa da Gruta lá do 3º distrito de Otávio Rocha. Então esperamos que mais 

eventos possam acontecer dentro dos cuidados sim, mas que eles possam vir no próximo ano nas 

nossas comunidades que tanto precisam das suas promoções. Então parabenizar a todos também 

que nos ajudaram, a Associação dos Amigos lá de Otávio Rocha, que o trabalho foi intenso na 

retomada, na revitalização do parque, muito obrigado também aos meus amigos lá da Associação 

dos Amigos de Otávio Rocha e a toda a comunidade. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado. 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora; nosso ex-chefe de Gabinete Élio Dal Bó, da administração Lídio Scortegagna e 

Almir Zanin; o servidor Araponga, o Miro que se faz aqui presente, Machado, Bassani, suplente 

de vereador do PSB Valdecir Paulus. Utilizo desse espaço, Senhor Presidente, tive em contato 

recentemente com o ex-vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, aonde por ele também fui 

cobrado da emenda impositiva deixado no final da legislatura passada e que até o momento vi 

que teve algumas licitações, mas não se iniciou a obra da sua emenda impositiva. Da mesma 

forma, ficamos muito grato pelos elogios cedidos a essa bancada, essa, a oposição hoje aqui 

dessa Câmara. Como sempre falei, desde o início, o que é bom pro município a gente é parceiro 

e aquilo que a gente achar que não é necessário e que não fica um bom entendimento, também 

temos nossa opinião, temos nosso ponto de vista e seguimos firme aí ao progresso do nosso 

município. Apesar, claro, de hoje vosso partido tem a maioria aqui na Câmara, a gente continua 

da mesma forma parceiro e estamos à disposição sempre que o município precisar desta bancada. 

No mais era isso. Agradeço a oportunidade aqui. Deixo um boa noite a todos e até mais.  

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

da Presidência). Obrigada, Senhor Presidente. Eu gostaria de falar de mais alguma ação da 

Administração, já que nós estamos encerrando aí um ano de muito trabalho, de muitas 

dificuldades, mas de algumas conquistas importantes também. E falar um pouquinho do trabalho 

da nossa Secretaria de Agricultura, que por muitas vezes ela não tem um destaque assim na 

mídia, mas ela está diariamente trabalhando e atendendo os nossos agricultores. Então saiu um 

resumo aí de, das 7000 horas/máquinas que foram realizadas nesse ano de 2021. Foram 7738 

horas de máquinas aos produtores rurais do município e equivale a 800 mil reais investido então 

para o nosso agricultor; foram atendidas 394 propriedades com máquinas pesadas, sendo que 84 

delas receberam serviços para a captação de água, com 46 ampliações e limpeza de açudes e 

abertura de 38 novos açudes; também foram atendidas 39 propriedades agrícolas com máquinas 

pesadas de até 10 toneladas e executada a terraplanagem para implantação de três novos aviários 

do nosso município. As máquinas então que a Secretaria de Agricultura dispõe são escavadeira 

hidráulica, trator de esteira, mini escavadeira, mini carregadeira e mini trator de esteira. 

Também, os produtores que desejam as horas pro ano que vem, já podem fazer o seu 

agendamento na Secretaria de Agricultura, tem o whatsapp da Secretaria também pra facilitar a 

comunicação. E a gente deseja então que no próximo ano isso venha sempre a ampliar cada vez 

mais, porque a gente sabe a importância da nossa agricultura e do que o agricultor faz pro nosso 
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município e a renda que gera, né? Então dar os parabéns pra nossa Secretária de Agricultura, 

Fabiane Veadrigo, pelo excelente trabalho junto com a sua equipe, que está mostrando aí que a 

nossa agricultura sempre vai continuar forte, tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos!  

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

Senhor Presidente e Colegas Vereadores, queria também falar um pouco sobre algumas 

atividades da última semana. Tive a oportunidade então, na terça-feira, de estar presente no UCS 

Teatro, prestigiando a palestra do amigo, que também é florense, Emílio Finger, intitulado de 

“Gestão do Coração”. Na oportunidade, também esteve presente então o Frei Jaime, que falou 

sobre o Recanto da Compaixão Frei Salvador, que é um espaço que servirá para abrigar idosos 

de Caxias e de toda a região. Deixo então os parabéns ao Emílio e, também, ao Frei Jaime, por 

estarem apoiando este importante espaço que será o Recanto da Compaixão. E na sexta à noite, 

estive na Escola de Gastronomia da UCS prestigiando mais uma turma de formandos do curso de 

Chefs de Cozinha. Agradeço ao Presidente também, pela oportunidade de poder estar lá. É uma 

honra enorme ter esta escola conceituada em Flores da Cunha, que recebe pessoas de todo o 

Brasil e até do exterior se aperfeiçoando sobre culinária e gastronomia. Então desejo muito 

sucesso e vida longa à Escola de Gastronomia da UCS. E, ainda em tempo, queria estender um 

convite do colega suplente de vereador, o Bertinho Piccoli, para que na quarta-feira, dia 15, às 

19:30, então os vereadores que puderem prestigiar o encerramento de Natal no bairro Granja 

União e, em seguida, haverá também uma confraternização lá no bairro. Então fica o convite do 

Bertinho Piccoli para todos os Vereadores. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrado as Explicações Pessoais, 

passamos, agora então, aos Informes da Presidência. No dia 07 então, eu estive representando 

esta Casa na inauguração da unidade de atendimento CREAS do município de Flores da Cunha, 

é a unidade que já trabalha desde 2019 em nosso município, então o ano, na semana passada foi 

feito a inauguração oficial da sala de atendimento, aí na Dr. Montaury, número 419, isso na parte 

da manhã. E na parte da tarde, então eu estive participando da Operação Papai Noel na praça da 

Bandeira, onde a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Polícia Federal, então 

numa atuação conjunta até o dia 31 de dezembro, estará protegendo as nossas ruas, nossas casas 

para que não haja nada, nenhum imprevisto aqui na nossa cidade. No dia 10, então quero 

agradecer ao Vereador Diego também, que representou esta Casa na formatura do Chef 

Executivo Internacional na UCS, no ristorante Dolce Italia, na Escola de Gastronomia. Então eu 

não pude me fazer presente e o Vereador Diego esteve representando então esta Casa. No sábado 

à noite, também estive representando essa Casa na final do torneio de sinuca. Acho que é o 

primeiro ano que é, esse torneio é organizado aqui nessa cidade, então é o torneio onde os bares 

da cidade é que promovem esse, essa competição entre eles. Todo bar praticamente tem, além da, 

da conversa da, do dia a dia do bar aí, tem uma mesa de sinuca e aonde são, são disputados os 

jogos, né? Então foi feito, organizado por eles mesmo, entre eles fizeram essa combinação, 

fizeram o campeonato e o Executivo então, através do departamento de Esportes, através do 

Vagner do Canto, oferecendo as medalhas e os troféus. Então o encerramento foi lá na, no SER 

Flamengo, foi até as oito e vinte da noite e aí o pessoal, na integração do jeito deles, então 

concluíram o primeiro torneio de sinuca do município. E aí, ontem de tarde também, então 

juntamente com o Vereador Luizão, o Vereador Barp, estivemos então no encerramento do 

campeonato de futebol campo veteranos, devido à pandemia, à restrição de equipes, poucas 

equipes participaram, mas tem que manter a chama do esporte vivo. Então ontem à tarde houve o 

encerramento, infelizmente soltaram foguetes novamente. Então isso é uma coisa que tem que 

ser, através de lei, infelizmente mais uma vez tem que ampliar a lei em nosso município pra que 

isso não aconteça, né? Independente da situação, acho que os foguetes estão, tem que ser extintos 

e o futebol tem que ser exemplo, acho que não tem necessidade de estourar foguetes, né? E 

ontem de manhã, estive juntamente com o Vereador Ademir, lá em Otávio Rocha, também 

representando esta Casa na festa de Nossa Senhora das Graças, acho que talvez seja o único 

salão que tem, não tem paredes. Então ontem o dia estava abafado, estava calor e a ventilação 
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funcionando direto, então ali ficou um ambiente bom, uma ótima comida lá naquela comunidade 

e esperamos sim que devagarinho as coisas vão acontecendo, que as nossas comunidades elas 

necessitam desses eventos, dessas festas para arrecadar recursos pra se manter, né, fazer seus 

investimentos. Então parabenizar a toda, a toda a comunidade lá, o Vereador era Presidente da 

Associação, né, um dos organizadores da festa. Acho que eram isso os avisos de hoje então. 

Quero agradecer a presença de todos, a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão ordinária 

desse dia 13 de dezembro de 2021, às 19h42min. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, 

e paz e bem!  
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