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SESSÃO 2.676 – ORDINÁRIA 

20 de dezembro de 2021 

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

sessão plenária ordinária desse dia 20 dezembro de 2021, às 18h11min. Um cumprimento 

especial a Colega Vereadora, Colegas Vereadores, público aqui presente; em especial, o ex-

vereador Sérgio Dal Alba; ex-vereador e presidente dessa Casa, Senhor Beto Finger; a imprensa 

e todos que nos assistem através do Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, ex-

vereador Moacir Matana também, público presente, obrigado pela presença de todos! 

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 134/2021, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de novembro 

de 2021, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 137/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 087/2021, que “Autoriza a concessão de 

subvenção econômica ao serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do 

município de Flores da Cunha e dá outras providências”.  

Oficio nº 138/2021, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do Projeto de Lei nº 087/2021, que “Autoriza a concessão de subvenção econômica ao serviço 

público de transporte coletivo urbano de passageiros do município de Flores da Cunha e dá 

outras providências”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES:  

Projeto de Lei nº 086/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que “Denomina 

de Estrada Henrique Verdi a via pública não pavimentada, localizada parte no Travessão Lagoa 

Bela e parte no Travessão Sete de Setembro, no município de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 353/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que faça obras de pavimentação ou calçamento na entrada do CTG Galpão Serrano, 

conforme imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 354/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que ofereça aulas de reforço e oficinas para os alunos com deficiência no Núcleo de 

Extensão Escolar, assim que for inaugurado. 

Indicação nº 355/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que modifique os contratos de Monitores de Apoio à Pessoa com Deficiência que 

atuam nas escolas municipais, oferecendo uma remuneração diferenciada para os que estiverem 

em processo de formação nas especialidades de pedagogia, psicologia, fonoaudiologia, 

neurologia, psiquiatria e terapia ocupacional. 

Indicação nº 356/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que realize as obras de manutenção necessárias na rua 25 de Maio, nas proximidades 

do número 361. 

Indicação nº 357/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que ofereça aos professores municipais a oportunidade de realizar formação 

continuada na área do atendimento educacional especializado para alunos com deficiência. 
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Indicação nº 358/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de um quebra-molas ou outro dispositivo que reduza a velocidade dos 

veículos na rua Júlio de Castilhos, próximo à praça do Imigrante. 

Indicação nº 359/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

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

encontram danificados em nossa cidade, principalmente na rua Júlio de Castilhos. 

Indicação nº 360/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

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

estrada do Capoeirão, precisamente no sentido São Martinho até a ponte. 

Indicação nº 361/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto da pavimentação na rua Garibaldi, próximo ao número 1323, no bairro 

Centro, conforme imagem anexa a esta indicação. 

Indicação nº 362/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto de uma placa de sinalização na rua São José, próximo ao número 1923, no 

bairro Centro, conforme imagem anexa a esta indicação. 

Requerimento nº 072/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a prorrogação pelo 

prazo de 30 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o Projeto de Lei nº 083/2021, 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”. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Convite da escola municipal Leonel de Moura Brizola, para a solenidade de conclusão do ensino 

fundamental, no dia 15 de dezembro de 2021, às 19h30min, na quadra de esportes da referida 

escola.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário Angelo. Encerrado o, a 

leitura do expediente, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

Vereadora, boa noite não, podemos dizer uma boa tarde, né, porque ainda está dia. Também 

gostaria de agradecer a presença de todos nessa noite, nessa tarde aqui na Câmara de Vereadores 

e, também, às pessoas que nos assistem através do Facebook. Gostaria então de defender a minha 

indicação de número 361, que é o conserto da pavimentação na rua Garibaldi, ali nas 

proximidades do número 1323, no Centro, né? Então pedimos ao Prefeito que se faça, né, essa, 

esse conserto aí o quanto antes, pois ruas bem pavimentada, bem arrumada é qualidade de vida, 

né, pros moradores. Então desde já eu agradeço a oportunidade e também esperamos, né, que o 

Prefeito faça com que logo aconteça essa, essa obra. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado. 

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

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

comunidade que está aqui presente nesta Casa, agradecemos a presença, servidores que 

contribuíram com o nosso município. Eu tenho defendido nesta Casa a questão das crianças com 

deficiência, e temos um grupo de mães aqui no município bem organizado com essas crianças, 

que fizeram algumas reivindicações, utilizei a tribuna já pra falar sobre esse assunto. E nós 

estamos encaminhando então a indicação ao Prefeito para que seja feito um trabalho com os 

monitores de formação e, também, possa ser valorizado esses monitores que estejam cursando 
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faculdade, pra poder dar um atendimento, uma qualidade melhor no ensino dessas crianças que 

tem deficiência e que estão inseridas no ensino regular. Também como teremos no, o início das 

obras do núcleo de extensão escolar no ano que vem, para que também sejam oferecidas 

atividades no contraturno para essas crianças, com oficinas de musicalização, outras atividades 

que também desenvolvam essas crianças. A gente sabe da importância de incluir, né, essas 

crianças na nossa sociedade, porque futuramente elas também precisam trabalhar, serem 

independentes, não terão sempre o apoio dos seus familiares, com o passar do tempo, né, as 

pessoas também vão nos deixando e a gente precisa dar a maior condição possível para que eles 

consigam se manter também trabalhando ativos. Então essas foram as indicações nesse sentido, e 

também fiz algumas então na ordem de infraestrutura pro nosso município. Seria isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada. 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, público que se faz aqui presente na noite de hoje, demais autoridades mencionadas 

anteriormente no protocolo. Uso desse espaço, Senhor Presidente, pra defender duas indicações 

de minha autoria, três na verdade nessa semana. Uma que diz respeito a um planejamento em 

relação à velocidade excedida na Júlio de Castilhos, próximo à praça do imigrante, lugar onde eu 

estou estabelecido e pude acompanhar, por vários dias, o excesso de velocidade que acontece na 

via. Já estive presente e assisti já, por duas vezes, acidente naquela via, nesse período de 15 dias, 

e temos uma escolinha ali perto, temos crianças, pais e mães que usufruem daquela via, daquela 

faixa de pedestres que muitas vezes não é respeitada. Também pedi uma avaliação na troca de 

containers de lixo da mesma via Júlio de Castilhos, uma via importantíssima que escoa São José, 

Nova Roma, Monte Bérico, Santa Libera e demais comunidades, como Aparecida e Granja 

União e dali por diante, pra ser revisado os containers de lixo daquela via. E, da mesma forma, já 

um adiantamento na questão do patrolamento e cascalhamento da estrada do travessão ali no 

Martinho, próximo ao Capoeirão, quem dá acesso à Linha 100. Estamos no final do ano, se 

aproxima do ano seguinte a safra da uva, então já com tempo pedindo essa indicação pra ser 

colocada na, no planejamento aí da Secretária de Obras, pra que não chegamos na safra da uva e 

tenhamos a inconveniência aí de não ter a nossas estradas patroladas. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado. 

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

Expediente, passamos agora, de imediato, ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

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

uso da tribuna. O senhor tem 15 minutos. 

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

funcionários desta Casa, a imprensa escrita e falada, ao público aqui presente, aos assessores, 

assessoras, o meu cumprimento, meu boa noite. Hoje eu gostaria de dizer que neste ano pude 

fazer o que eu mais gosto, é de estar servindo e ajudando os mais necessitados, dando uma 

atenção maior para que sejam atendidos com igualdade e respeito, por exemplo. Defendo os 

produtores rurais para conseguir um preço mais justo da uva, estradas de boas qualidades no 

nosso interior. Estou muito satisfeito pelo reconhecimento dos mesmos e quero continuar 

defendendo, pois sei das dificuldades, por ser um agricultor e conhecer nossa realidade, conhecer 

o devido custo de produção. Agora, quero falar um pouco de sentimento e de família. Sou o mais 

novo de uma família de 10 filhos, Sou de uma família pobre de, que veio, que lutou, que eu 

tenho pai e a mãe analfabeto, mas nunca perderam a coragem, nunca deixaram de ter otimismo 

de poder chegar e dar um abraço e de dar o apoio na família. Sempre ele teve a coragem, 

partindo lá da, da beira do rio São Marcos, fazendo roças, criando os animais, tendo um carinho, 

gostando dos animais e mostrando que sim, que era importante trabalhar e olhar a cada um, 
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mostrando a alegria, que pra isso não existia tristeza, embora a dificuldade era grande, que hoje a 

gente sabe que pra criar 10 filhos, sem recurso, sem luz, muitas vezes às vezes não havia o 

dinheiro pra poder chegar e comprar aquilo que era essencial, até mesmo o café e pra isso ele 

nunca mostrou uma tristeza e nunca nos deixou desanimar, e dizia pros filhos, pra mim também, 

tome chá de folha de laranjeira que faz bem. Como sou o mais novo e realmente as pessoas 

enxergavam as dificuldades desta família, apareceu um dia uma pessoa muito bem de vida e 

chegou e disse pra minha mãe, deixa eu levar esse filho, que eu tenho condições e posso 

realmente dar uma qualidade de vida muito melhor, aonde que meu pai teve a postura, chegou e 

disse pra essa pessoa, amigo, se você quiser almoçar comigo, o que tem pra mim tem pra ti 

também, mas se você tocar de novo nesse assunto, eu peço que você levante da cadeira e se 

retire. Isso ficou marcado comigo até hoje e vai ficar marcado pra sempre. Meu pai ficou surdo, 

isso muito cedo, eu não lembro de ter podido conversar com ele, de ele escutar normal. Seus 

filhos mais velhos me contaram que um dia ele saiu de casa bem e voltou dizendo que não ouvia 

mais. Como eu falei, ele sempre teve uma, a vida, o trabalho dele dedicado em cima dos animais 

e ele me levava junto. Por várias vezes, ele me pedia de que lado vinha o barulho pra saber da 

onde que estava os animais que ele tanto gostava. Eu apontava e ali estava sinalizando pra ele. 

Muitas vezes eu presenciei ele chegar em casa, dar um abraço nos filhos e ter uma bala ou duas, 

e dividir com quatro ou cinco filhos, que realmente nós era bem, bem próximo um do outro. 

Sempre ensinou e ele me deixou um compromisso, de ser humilde e de sempre dividir aquilo que 

eu pudesse dividir com as pessoas. Quando ele fazia as roças sempre contava que uma vez era 

totalmente diferente de hoje, o que plantasse vinha sem veneno, se fosse melão ou fosse 

melancia e ele escondia das crianças ou guardava num lugar seguro pra que não estragasse 

quando tivesse as visita, ali estava ele comendo junto com as pessoas. Isso ele me deixou como 

exemplo. Meu pai, todos nós, os 10 filhos, nunca presenciamos, quem me conhece e quem 

conhece a minha trajetória sabe disso, ele nunca disse uma palavra que ofendesse a minha mãe. 

E, além disso, ele colocava mais, que ele não queria ter que ficar vivo se ela tivesse que partir, 

porque ele não sabia viver sem ela. Uma coisa que eu acho muito importante, que nós todos 

temos que ter, que me faz muito bem de carregar comigo, de poder cuidar do nossos pais, de dar 

valor aos idosos, sabendo que todos nós vamos chegar lá. O abraço, o carinho e o respeito não 

tem preço, gente! Precisamos sim mostrar o quanto é importante a nossa família. Infelizmente 

meu pai precisou fazer um exame, um exame de cateterismo, coisa que ele nunca tinha 

frequentado hospital, saiu de casa pra fazer este exame que o doutor pediu e saiu de lá com meio 

corpo paralisado, aonde que ele pediu, filho, fica do meu lado. Foram 58 dias de muito 

sofrimento, mas lá eu estava. Fiquei cuidando da minha mãe e nesta data todos os anos eu 

lembro, que no dia 24 de dezembro de 1996, véspera de Natal, cheguei em casa e minha mãe 

disse, eu queria tanto ir hoje ver os enfeite, ver o presépio de Natal na cidade, mas você, meu 

filho, está muito cansado, trabalhou o dia inteiro, deixamos assim. Eu disse pra mãe, te arruma 

que vamos hoje. No dia 25, preparando o almoço, a mãe sofreu um AVC. Dali então tenho a 

certeza que nunca podemos deixar para amanhã e que nunca eu posso deixar para amanhã o que 

eu posso fazer hoje. Isso a vida me ensinou na prática. Obrigado, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra com o Vereador Carlos Roberto 

Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa noite mais uma vez, Senhor 

Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora; servidores vejo aqui ativos, uma grande parcela dos 

inativos; Chefe de Gabinete aqui, o nosso Gavazzoni, que se faz aqui presente; demais 

autoridades, presidente de partidos já mencionados anteriormente no protocolo. Quero, ocupo 

esta tribuna aqui, hoje, Senhor Presidente, para fazer um balanço do primeiro ano de mandato 

aqui na Casa Legislativa, indicações, requerimentos, projetos de lei, tudo que ocorreu dentro 

desse ano. Faço parte da comissão, ao público aqui presente, da Constituição, Justiça e Redação 

Final, junto com meus Colegas Diego e Luizão. E, da mesma forma, agradecer o ano trabalhoso, 

a bancada do MDB composta por mim, pelo Vereador Ademir Barp e o Vereador Vitório, e 
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mostrar o quanto foi gratificante esse ano por ser minha primeira eleição e o mais novo aqui da 

Câmara. Muito pude aprender com todos vocês, Vereador Horácio, da mesma forma, cada um 

pode trazer um pouquinho do seu conhecimento aqui pra essa Casa, Senhor Presidente, cada um 

contribuiu com cada projeto aprovado, com cada indicação aqui feita por esse Vereador. Foram 

mais de 61 indicação feitas por mim ao longo desse ano, nem todas, claro, atendidas, algumas 

providenciadas. Então farei aqui um breve resumo à comunidade que nos assiste no primeiro ano 

de mandato aqui na Casa Legislativa. Tive mais de 19 requerimentos feitos, direcionado ao 

Executivo, pedindo pedidos de informações, pedindo explicações sobre assuntos diversos, aquilo 

que a bancada, aquilo que eu achei de prudência nossa, como vereador, poder pedir 

esclarecimento de fatos ocorridos. Então nesse ano aqui mais de 19 requerimentos, diversificadas 

as áreas de, de que aquilo que foi pedido. Da mesma forma, pedi mais de, fiz mais de 60 

indicações, tanto pra acessibilidade, infraestrutura, meio ambiente, como acabamos de ler, a 

remoção das lixeiras que pedi uma avaliação pra remover aquelas que estão danificadas, questão 

do trânsito várias indicações. Inclusive a comissão, em seu trabalho, que toda quinta-feira aqui se 

reúne, fizemos uma visita, junto com os Colegas da comissão, no Centro da cidade, avaliando 

pontos, aquilo que não estava correto, que podia ser ajustado, tivemos esse trabalho o decorrer 

do ano. Da mesma forma, como defendi em todo o período eleitoral, tenho aqui junto comigo 

sempre junto na minha mesa o meu plano de campanha. Aquilo que eu apresentei pra 

comunidade dentro dos 45 dias que pudemos percorrer as ruas do município, pedindo voto, 

pedindo o apoio, a quem confiou em nós pra hoje estar aqui representando vocês. Então muito 

me baseio pelo trabalho, pela honestidade, pela humildade principalmente, a humildade faz 

sermos pessoas melhores, ser pessoas que tem empatia, se coloca no lugar do outro. Da mesma 

forma, trago a bandeira da agricultura, junto trabalhamos aqui a Câmara a questão da agricultura, 

preço mínimo da uva. Foi discutido diversos assuntos do que envolvem o preço mínimo da uva, 

entre outras culturas, tanto da, desde os hortifrutigranjeiros, né, e muito se foi debatido aqui 

nessa Casa, o comércio municipal, empresas, auxílios, enfim, uma infinidade de coisas. Da 

mesma forma, ocupei essa tribuna aqui em torno de 15 vezes, usei o Grande Expediente mais de 

15 vezes, como hoje, pra falar de assuntos pertinentes a projetos, assuntos de defesa de 

indicações e assim por diante, aquilo que foi sempre debatido, projetos, aqui o Grande 

Expediente sempre foi ocupado, ocupei, e muitas vezes Colegas me cederam em oportunidades, 

outras oportunidades. Então podemos concluir um ano de muito trabalho, comunidade, um ano 

de muito aprendizado. Acredito que esse ano aqui a Câmara teve um bom desempenho, os 

Vereadores, a bancada do MDB que hoje é oposição à Administração Municipal, ficamos a, as 

urnas nos colocaram na oposição e sempre fomos parceiros do que foi pro bom pro município. 

Aquilo que é bom pra, pro cidadão de bem, pro trabalhador, quem gera emprego e renda no 

município, a bancada sempre esteve aí parceira, sempre ajudou e a gente visa o bem comum do 

município. Da mesma forma, tive dois, dois projetos de leis protocolados. Um que foi, instituía 

no município o Dia Municipal da Agricultura Familiar e, também, tive um da, da Política 

Municipal da Erradicação da Pobreza Menstrual, que ainda ele se encontra em prazo de análise, e 

acredito que aí, pelo mês de fevereiro, mais um projeto venha a essa Câmara, mais um projeto 

pra comunidade. E agradecer, desejar então a todos um feliz Natal à comunidade. É muito bom 

ver a comunidade aqui presente. Temos um projeto que envolve os interesses de vocês, da 

mesma forma que se, que vai, provavelmente vai ser votado hoje e vocês estão acho que, na 

minha opinião, de parabéns, estar aqui reivindicando, acompanhando, tirando as dúvidas, né?. 

Essa semana aqui o Seu Pelizzer e mais uma equipe estiveram aqui conversando com os 

Vereadores, isso faz parte da democracia, é importante a presença de vocês junto do Legislativo. 

Não só de projetos como esse, mas de outros que se façam oportunamente, estejam 

acompanhando, estejam ligados, que isso é o futuro do nosso município, o futuro do município 

também passa aqui pela Câmara, e a opinião, a participação de vocês ela é muito importante 

aqui. Eu acho que é assim que se constrói um município pujante, um município pra frente, com a 

participação da comunidade, que aí hoje vocês se fazem todos aqui presentes. Então mais uma 

vez, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, Mesa Diretora, todos os Colegas, 
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assessores aí, funcionários desta Casa que nos atenderam muito bem ao longo desse ano, a gente 

agradece. A bancada aí agradece a todo o esforço que foi empenhado em nos ajudar, nossa 

assessora que muito trabalhou por nós dentro desse ano, não podemos deixar de agradecer a cada 

um de vocês que se fizeram presente e nos ajudaram. No mais era isso, vamos ficar todos bem. A 

princípio, depois do intervalo, teremos a votação desse projeto que está sendo muito bem 

aguardado por vocês e, assim que possível, faremos nossas considerações. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado.  

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

passo a palavra ao Vereador Diego Tonet.  

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

assessores desta Casa, o público que nos acompanha aqui presente e, também, pelas redes 

sociais. Também sejam bem-vindos servidores ativos e inativos e todos os demais já citados no 

protocolo desta noite. Neste dia 20 de dezembro, gostaria de falar resumidamente um pouco das 

minhas atividades enquanto vereador neste primeiro ano de mandato. Eu vou passar algumas 

fotos também no telão, enquanto eu vou falando. (Exibição de imagens através da televisão). Eu 

diria que meu compromisso de vereador eu comecei a exercê-lo a partir do dia 15 de novembro 

de 2020, quando o resultado de que fui eleito foi anunciado. Desde este dia, antes mesmo da 

diplomação e da posse de Vereador, eu já estudava, conversava com pessoas e buscava conhecer 

o máximo possível minhas atribuições para exercer a função de vereador da melhor forma 

possível. Mais do que ler e entender o Regimento Interno desta Casa e a Lei Orgânica do 

Município, busquei saber o que eu poderia fazer e, também, o que eu não poderia enquanto 

vereador. Os primeiros meses do início deste ano não foram meses fáceis, afinal a população me 

cobrava e eu ainda não conhecia todos os meios legais, os caminhos junto ao Executivo e 

secretarias para intermediar e cobrar as soluções. Não bastasse isso, tivemos um início de ano 

que de certa forma deixou todos um tanto inseguros pelo motivo da pandemia. Pandemia esta 

que levou muitas pessoas conhecidas minhas, amigos, vizinhos, colegas de partido. Mas mesmo 

com as dificuldades deste desafio novo de estar como vereador, nunca me faltou coragem e 

vontade de querer contribuir para o melhor junto a minha comunidade de Flores da Cunha. Então 

queria destacar algumas das contribuições mais importantes realizadas por mim ou muitas vezes 

em conjunto com meus Colegas Vereadores. Junto às comissões desta Casa, estive como 

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final onde fui relator de 51 projetos 

e, também, da Comissão de Finanças e Orçamentos onde fui relator de 49 projetos. Nestas 

comissões passaram praticamente todos os projetos vindos do Executivo e de Vereadores, 

projetos estes que demandaram nos bastidores muitas horas de estudo, leitura e discussões junto 

às comissões para somente após irem para a pauta e votações. Na Comissão de Constituição 

foram realizadas ainda quatro audiências públicas, sendo duas destas tratando do Código de 

Posturas e Convivência Cidadã, o qual demandou muito trabalho dentro da comissão, tendo sido 

realizadas reuniões com o setor de fiscalização da Prefeitura, com a RGE, consultas ao Igam e 

até mesmo a ida a Porto Alegre para buscar informações para concluir os trabalhos deste 

importante código, cuja votação de sua redação final se dará logo mais nesta sessão. Ainda, nesta 

comissão, foram realizadas três fiscalizações in loco. Na Comissão de Finanças estive presidindo 

três audiências públicas tratando das metas fiscais e analisando as contas do Poder Executivo, 

também foram realizadas duas fiscalizações a campo. As comissões também tiveram bastante 

trabalho de análise e estudo durante a tramitação do Plano Plurianual, da Lei do Orçamento 

Anual e Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2022. Também, desde o mês de julho, estou 

integrando a Comissão Especial da Água, junto com os Colegas Vitório, que preside a comissão, 

e Angelo, onde participei de diversas reuniões com especialistas no tema da água para propor 

campanhas e melhorias no que diz respeito a este bem fundamental e importante para a nossa 

cidade, sempre comprometidos para que a gente não tenha mais falta de água no nosso 

município. Neste ano, fiz parte ainda da comissão organizadora do projeto Vereador Por Um 

Dia. Dos projetos protocolados por mim e aprovados neste ano, dou destaque aqui para a 
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instituição do Junho Vermelho, mês dedicado a ações de conscientização e campanhas sobre a 

doação de sangue; a meia entrada em eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer realizado 

em espaços públicos, apresentando comprovante de duas doações de sangue durante um ano; a 

instituição do Setembro Amarelo, mês de ações e campanhas de prevenção ao suicídio; projeto 

de resolução para desburocratizar a tramitação dos projetos na Comissão de Constituição e na de 

Finanças, acelerando os trabalhos e permitindo maior agilidade nas tramitações; projeto que 

altera o prazo para a renovação da isenção do IPTU para idosos, que antes era de dois em dois 

anos, passou para quatro em quatro anos, um benefício então para os idosos e pessoas que tem 

dificuldades para se locomover; a emenda ao Código de Posturas, permitindo ao Executivo 

multar os proprietários de terrenos baldios que não forem mantidos roçados, permitindo também 

ao Executivo realizar a roçada e, posteriormente, cobrar do proprietário. Além destes, já estou 

trabalhando em um projeto para a área do turismo, a fim de fomentar ainda mais esse setor 

importante para Flores da Cunha. Também neste ano, fui autor de algumas homenagens para 

pessoas e empresas relevantes de nossa cidade, e destaco aqui. Concedi, juntamente com a 

bancada do Progressistas, o título de Cidadão Benemérito ao Senhor Hilário Sgarioni; a moção 

de congratulações ao Movimento Cenáculo de Maria, pelos seus 20 anos em Flores da Cunha; 

moção de congratulações a Vinhos Halberth, pelos seus 40 anos de história; moção de 

congratulações à Maria Luiza Baldissera, Irmã Maria Cecília de Cristo Redentor, pelos seus 25 

anos de vida consagrada; a moção de congratulações à Lourdes Vacari Scopel, extensiva aos 

seus filhos Isete, Neudir, Flávio e Manila, em celebração pelos 50 anos de fundação da Vinícola 

Scopel; moção de congratulações à Cooperativa Nova Aliança, pelos seus 90 anos de história na 

nossa região. Além das homenagens e projetos já citados, também, neste primeiro ano, estive 

fazendo 29 indicações ao Poder Executivo. Sobre as indicações, gostaria de fazer um comentário 

em especial. No decorrer deste ano, por inexperiência lá no início do meu mandato, eu protocolei 

diversas indicações, praticamente toda semana pelo menos uma. Porém percebi que poderia ser 

mais ágil e ajudar realmente as pessoas contatando os secretários, diretores, os números de whats 

da Secretaria de Obras, Turismo, Assistência Social, Agricultura, números estes que foram 

disponibilizados para todos nós Vereadores. Quando solicitamos a troca de uma lâmpada 

queimada através de indicação protocolada, a mesma demora até duas semanas para chegar até o 

setor responsável e, depois, pelo menos mais uma semana para que o serviço seja executado. 

Enquanto isso, eu tive a experiência de solicitar trocas de lâmpadas às oito horas da noite, 

através do canal via whatsapp do setor de Obras da Prefeitura, e às nove horas da manhã do dia 

seguinte, o setor responsável me mandava fotos dos servidores, lá em Nova Roma, fazendo a 

troca. Portanto, embora a indicação seja um direito do vereador, entendo que é apenas uma 

forma do mesmo deixar registrado em papel que realizou este pedido junto à Prefeitura, mas 

existem, como mostrei, formas mais ágeis e eficazes de ajudar a comunidade. Embora tenha feito 

apenas 29 indicações documentadas, foram inúmeros os encaminhamentos junto ao Executivo de 

melhorias solicitadas pela população e outras observadas por mim mesmo, especialmente após 

eu ter retomado os passeios de bicicleta, tendo criado o “Gabinete de Bike”, onde percorri vários 

quilômetros pela área urbana e interior, relatando toda a semana as melhorias que a comunidade 

necessitava. Das minhas contribuições como Vereador, queria ainda salientar a intermediação de 

300 mil reais, destinados pelo Deputado Federal Progressista Jerônimo Goergen, que indiquei 

para a ampliação do Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi; a conquista de 250 mil reais, 

encaminhados pelo Senador Luiz Carlos Heinze, a serem destinados para melhorias da 

infraestrutura urbana; a intermediação de 100 mil reais, através do Deputado Estadual Sérgio 

Turra, que será destinado para a aquisição de uma ambulância. Também recentemente, estivemos 

nesta Casa aprovando as emendas impositivas onde destinei a emenda de bancada junto aos 

meus Colegas Progressistas, no valor de R$435.501,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil, 

quinhentos e um reais) para a pavimentação da estrada entre Otávio Rocha e Mato Perso; e a 

emenda individual para a saúde, 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; e a impositiva 

livre, no valor de R$88.472,00 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais), para 
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repavimentação de trecho da rua John Kennedy, no bairro Aparecida. Somados os valores 

citados anteriormente de emendas parlamentares e as impositivas individuais e de bancada, junto 

com os meus Colegas, o valor é de um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e 

quarenta e cinco reais que foram alcançados em prol da nossa comunidade. Estive também 

encaminhando em Porto Alegre, a pedido, o pedido junto à Assembleia Legislativa para 

municipalização da estrada de Otávio Rocha, o qual fomos atendidos; a solicitação da 

municipalização da estrada entre Flores e Nova Pádua, tendo encabeçado ofício com assinatura 

de todos os vereadores desta Casa e, também, solicitando o apoio dos Vereadores de Nova 

Pádua, que resultou na aprovação da municipalização em outubro deste ano. Dentre minhas 

atividades, estive algumas vezes acompanhando o Prefeito, em audiência, na Câmara de 

Vereadores de Caxias, tratando da concessão das rodovias, visitando obras e, também, em Porto 

Alegre, realizando encaminhamentos, sendo um deles o do programa Pavimenta RS onde 

recentemente Flores da Cunha foi contemplada com o envio de recurso para o projeto do acesso 

junto à empresa Keko. Queria ainda aproveitar o tempo que me resta e apenas fazer um 

comentário sobre as ações do Prefeito César, do Vice Márcio e de toda a equipe da atual 

Administração. Para isso, vou usar alguns, algumas das informações que veicularam no encarte 

junto do jornal O Florense. Destaco a Sala do Empreendedor que foi inaugurada na terça feira da 

última semana e que em poucos meses de trabalho deste ano foi premiada durante a Mercopar, 

em outubro, com a certificação bronze; a implantação do protocolo on-line visando 

desburocratizar os processos e otimizando o atendimento à população; a disponibilização de 

mais de sete mil horas/máquina, tendo sido ampliado a lei de subsídios; a disponibilização de 

máquinas também de pequeno porte; a realização do programa Mais Agro e, também, do Dia do 

Agro na propriedade do Sidi Trentin, em Otávio Rocha, o qual tive a oportunidade de participar, 

e posso dizer que foi um sucesso; a pavimentação do trecho de 3,7 quilômetros da estrada entre 

Otávio Rocha e Mato Perso, o recapeamento da estrada da Linha 100 e a repavimentação da rua 

John Kennedy; a troca da iluminação pública pela tecnologia LED, gerando mais segurança, 

luminosidade e uma economia de 28.500 kilowatts por mês; apresentação de concurso para 

revitalização da avenida 25 de Julho, estudo para implantação do sistema binário de trânsito e 

recapeamento asfáltico de diversos trechos da área urbana; execução da pavimentação da estrada 

Velha até a divisa com Caxias do Sul; investimento de mais de dois milhões nas escolas em 

materiais e equipamentos para o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. O incansável 

trabalho da Secretaria da Saúde que aplicou mais de 52 mil vacinas e realizou inúmeros 

atendimentos no decorrer deste ano; a divulgação da ampliação do Centro de Saúde Irmã 

Benedita Zorzi; a aquisição de um caminhão para limpeza das vias urbanas; a visita do Ministro 

do Turismo e sua comitiva a Flores da Cunha; a organização do 25º Sinos de Natal, com uma 

decoração especial e a programação descentralizada do Natal, levando o espírito natalino para 

todos os munícipes de diversas comunidades. Ainda nesse tempo que me resta, queria fazer um 

agradecimento especial aos meus Colegas de bancada, muitas vezes a gente discutiu várias ideias 

junto, sempre foram pacientes; também à Marina, nossa assessora, que foi muito receptiva às 

ideias, sempre trabalhou muito em prol. Se nosso trabalho é bem feito, ele depende também dos 

nossos assessores para conduzir os trabalhos. Estas foram algumas então das minhas ações 

enquanto Vereador e, também, do nosso Executivo. Tenho certeza que foi um ano de muito 

trabalho, onde não medimos esforços para fazer o melhor pela comunidade de Flores da Cunha. 

E não tenho dúvidas que no próximo ano muitas outras ações serão realizadas. Desejo a todos 

um feliz e um abençoado Natal e que 2022 seja repleto de realizações a todos! Uma boa noite e 

uma boa semana! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerrado então o uso do Grande Expediente, 

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

(Intervalo).   

ORDEM DO DIA 
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Em pauta, a Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que “Institui o Código 

de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha 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, com apresentação de Emenda 

Substitutiva nº 02, Emenda Supressiva nº 01 e Emenda Aditiva nº 05. Parecer da Comissão de 

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

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

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

acompanha, estamos nesta noite apreciando a votação do Código de Posturas e Convivência 

Cidadã de Flores da Cunha. Um trabalho que foi iniciado lá em 2018, pelo então vereador na 

época César Ulian, e que neste ano, junto dos Colegas Guga e Luizão, dei continuidade. Foi um 

trabalho que ocupou muito tempo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final onde 

nos reunimos com os fiscais da Prefeitura, onde o documento foi enviado para diversas entidades 

representativas da nossa cidade, buscando que fosse construído sempre ouvindo as pessoas. 

Também foram realizadas duas audiências públicas procurando ouvir a comunidade e fazendo os 

ajustes necessários. Ainda, foram incluídos no Código emendas propostas pelos Colegas 

Vereadores no que diz respeito à acessibilidade, manutenção de terrenos baldios e poda de 

árvores, entre outros. Tenho a certeza, como relator deste projeto e Presidente da Comissão que 

conduzi este trabalho, que estaremos entregando à comunidade um Código atualizado e eficaz se 

comparado ao antigo Código, que datava de 1969. Entendemos também que nos tempos atuais as 

coisas mudam muito rápido. Então, em consenso com os Colegas, decidimos incluir um artigo 

que diz que este Código deverá passar por atualização a cada cinco anos. Desta forma, 

entendemos que praticamente todas as legislaturas que nos sucederem terão a missão de, assim 

como nós, manter o Código atualizado. Pela importância que este documento tem para regrar as 

normas de convivência, tornando o dia a dia da comunidade florense mais harmonioso, solicito 

aos Colegas o apoio para aprovação do Código de Posturas e Convivência Cidadã de Flores da 

Cunha. Muito obrigado!  

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

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

acompanham através do Facebook. Após um longo debate nesta Casa, acredito que as principais 

alterações e atualizações estão contidas na redação final do projeto sobre o Código de Posturas e 

Convivência Cidadã. Ratifico que todo cidadão precisa conhecer seus direitos e cumprir seus 

deveres. Para isso, são criadas as leis. Elas existem para garantir que a democracia e os direitos 

de todos sejam respeitados. Ao obedecer as leis, contribuímos para um mundo mais justo para 

todos. Ao aprovarmos esta lei que estabelece as normas de convivências e de vizinhança entre os 

munícipes, de respeito aos espaços públicos e privados de uso do povo, integridade dos bens de 

patrimônio público, de postura ao exercício consciente da cidadania, respeito à moralidade e 

costumes locais, preservação do meio ambiente, segurança e higiene, possamos perseguir uma 

melhor qualidade de vida para toda a população de Flores da Cunha. Obrigado, Senhor 

Presidente.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, mais 

uma vez comunidade aqui presente, junto com os Colegas Vereadores da Comissão, onde fiz, 

faço presença também na Comissão, um ano debatido, um ano trabalhado em cima do Código de 

Posturas. Não posso deixar aqui, Senhor Presidente, de mencionar a quem, na legislatura 

passada, onde tinha o Fera, o Samuel e o César, na gestão Lídio Scortegagna, que começaram a 

revisar o Código de Posturas e essa, essa Casa, nesse ano, na pessoa aí do Diego e a nossa 

Comissão e o Luizão, demos continuidade a esse trabalho, audiências públicas, ouvimos a 



 

Anais 2.676, da Sessão Ordinária do dia 20 de dezembro de 2021. 367 

comunidade, comunidade se fez aqui presente e esse belíssimo projeto hoje vai à votação e 

apreciação aí dos Colegas Vereadores. No mais era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, quanto ao 

Código de Posturas, contribui também com a emenda aonde dá atendimento prioritário às 

gestantes, às lactantes, pessoas portadoras de, de espectro autista e de fibromialgia nos 

estabelecimentos comerciais, nas instituições bancárias, para que essas pessoas possam ser 

atendidas mais rápido possível. E foi uma contribuição que a bancada do PDT fez, este 

Vereador, juntamente com a vereadora Claudete, à época. E, desta forma, estamos aí 

contribuindo com atendimento às pessoas que tem dificuldades a serem mais rápido atendidas 

nesses estabelecimentos. Era isso. Sou favorável ao projeto. Parabéns à Comissão que revisou e 

que está hoje, aqui, colocando este projeto pronto para a nossa votação. Sou favorável. Era isso. 

Obrigado.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

Vereadoras, as pessoas que nos acompanham, servidores da Casa, pessoas também que nos 

acompanham através das redes sociais, sejam todos bem-vindos! Como foi dito aqui nesta Casa, 

o trabalho foi, iniciou-se em 2018, ainda na legislatura passada, com os Colegas, o Fera, o 

Samuel e o, agora então Prefeito, na época vereador César. Então muito, muito foi trabalhado 

para, pela aquela equipe e nos ouvia, nos solicitava informações e, como foi dito aqui, ouvindo a 

comunidade, ouvindo entidades e pessoas ligadas ao nosso município. Então esse trabalho 

iniciado lá, chega na conclusão neste ano. E durante esses mais de cinquenta anos que esteve na 

pauta esse projeto pautando as nossas, as nossas leis de convivência, (ininteligível) o nosso 

município, muitas se tornaram obsoletas, ineficazes e, também, um tanto fora de época. Então 

acredito que esse projeto vem em boa hora, o prazo também de cinco anos para termos a sua 

revisão também ele é bastante válido, então acredito que esta Casa fará esse trabalho e também 

essa votação de hoje nesse projeto que ora apreciamos. Então de antemão sou favorável, Senhor 

Presidente, para o nosso projeto aqui, que traz muitos benefícios para Flores da Cunha.      

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

os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Redação Final do Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020 aprovada por unanimidade.  

Nova Redação do Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, 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”. A Emenda Substitutiva nº 01 ao projeto, de autoria do Vereador Vitório Francisco 

Dalcero, recebeu parecer contrário das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e 

Orçamento. E como determina o nosso Regimento Interno, as proposições que receberem 

pareceres contrários das comissões em que tramitou são tidas como rejeitadas. Portanto, a 

Emenda Substitutiva nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 005/2021 será arquivada. 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, com Nova Redação.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nova Redação do Projeto de Lei Complementar nº 

005/2021 está em discussão.  

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

que está aqui presente, os servidores inativos a qual este projeto vai impactar, faço a defesa desse 

projeto, como Líder de Governo, em defesa do nosso Prefeito César Ulian, falando que essa 

reforma da previdência ela é uma ação responsável, planejada e necessária. E ela não é de 

hipótese alguma... (Interferência do público).  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Eu solicito, eu solicito aos senhores e às senhoras 

que respeitem quando que o vereador está com a palavra. Obrigado.   

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Essa reforma não é contra o servidor e contra o 

aposentado. O valor que será descontado ele vai para o Fundo para garantir que vocês recebam a 

aposentadoria futuramente. (Interferência do público).  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Mais um, mais uma vez, mais uma vez eu peço pra 

vocês, respeitem quando que o vereador está falando, senão eu terei que pedir que se retire do 

plenário. Esse é o Regimento da Casa. Então vamos respeitar quem, vamos respeitar o vereador 

que está falando, que ele conclua a sua, o seu pensamento.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Desde março, a Administração Municipal tem 

trabalhado neste projeto e, desde agosto, o Sindicato se manifestou oficialmente e realizou 

diversas reuniões com os inativos. Os motivos para fazer esta reforma são quais? (Exibição de 

imagem através da televisão). Hoje o Fuprev, que é o que mantém as aposentadorias, está com 

déficit, ou seja, faltam 168 milhões para cobrir as próximas aposentadorias. Isso significa que o 

saldo atual do Fundo, somado às contribuições presentes e a que ainda estão por vir não serão 

suficientes para garantir o pagamento de aposentadorias e pensões atuais e futuras, caso sejam 

mantidas as atuais regras para a concessão de benefício. Essa reforma já foi feita pelo Governo 

Federal, pelo Governo Estadual e de forma bem mais branda que está sendo feita aqui no nosso 

Município. Os motivos então, a Constituição prevê que o regimento de previdência própria tem 

caráter contributivo e solidário de quem deve ser observado os critérios para o equilíbrio 

financeiro, ou seja, a responsabilidade para ele não é só da, do Poder Público, mas de todo o que, 

todos os servidores que fazem parte. A nova reforma da previdência, a nova reforma da 

previdência de, do Governo Federal prevê que a idade de 60 anos para homens e 35 anos de 

contribuição, e idade de 55 para mulheres e 30 de contribuição, ou seja, a nível federal a 

contribuição dos inativos vai de 14 a 22%. Também, a base de, para servidor ativo descontar 

hoje é 14% acima de dois salários e a União é acima de um salário só. A Prefeitura como é que 

hoje ela coloca o dinheiro dentro do Fundo? Vinte e oito por cento sobre a folha de pagamento é 

a Prefeitura que coloca, mais sete ponto oito de alíquota suplementar, que é o valor que está 

faltando todo o mês para pagar a folha dos aposentados. Hoje os servidores já aposentados que 

ganham acima de seis mil e quatrocentos também já estão contribuindo para o Fundo. Hoje o 

déficit mensal da folha de pagamento que a Prefeitura cobre todo o mês... Terminou o meu 

tempo? Temos, temos sessenta e dois mil, quase sessenta e três mil que a Prefeitura que banca 

todo o mês. Em cinco anos o déficit alcançará 523 mil negativos por mês, ou seja, cerca de seis 

milhões negativos no ano. Como é que é, como que se pretende cobrir esse déficit? A Prefeitura 

contribuirá da seguinte forma: 28% sobre a folha de pagamento, alíquota suplementar que vai ser 

progressiva de 7.8 até 17% e os servidores inativos com 14% acima do que ganham dois salários 

mínimos. Hoje quem, o aposentado que ganha três mil reais, que é de, muito difícil ter isso lá 

fora, ele vai contribuir somente com 800 reais, de 14% de 800 reais. (Interferência do público). 

Não tem mais tempo pra contribuir. A conta, a conta é essa para... (Interferência do Presidente: 

Para concluir!). Senhor Presidente, então aqui, se nada for feito, a participação da Prefeitura será 

de quase 40%, ou seja, a população toda vai deixar de ganhar dois milhões em obras todo o ano. 

(Interferência do público).  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhoras, senhoras e senhores, por favor! Cada 

vez que vocês interromperem a conversa da Vereadora, eu vou voltar a dar o tempo pra 

Vereadora. Nós vamos ficar aqui a noite inteira! Então eu peço que vocês respeitem a palavra do 

vereador! É, eu peço que vocês respeitem a palavra do vereador!  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Ao falar sobre a PLC 05/2021, que 

dispõe sobre o regime previdenciário municipal, preciso discorrer que durante todo o meu 

trabalho nesta, neste ano como Vereador, tenho efetuado indicações a sugestões de projetos que 
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possam contemplar as pessoas com menor poder aquisitivo. Não posso agora que estamos 

discutindo o projeto de reforma da previdência do funcionalismo municipal deixar de me 

posicionar sobre o assunto. Fui procurado por servidores municipais aposentados e pensionistas 

para que intercedesse no sentido de aumentar o limite de isenção estabelecido no projeto, 

elevando para três salários mínimos a isenção da contribuição para inativos. Porém, ela foi 

arquivada. Tenho que ressaltar que ao estabelecer o índice de dois salários mínimos para a 

isenção dos inativos da contribuição do Fuprev, é positivo, é legal. Porém, vamos refletir um 

pouco. Ao escolher a profissão de servidor público municipal de Flores da Cunha, este inativo 

contribuiu pelo menos por 25 anos, e isto não é pouco. Lembramos que estes servidores que hoje 

encontram-se aposentados foram os que passaram no passado por grandes dificuldades como 

servidor público municipal. Não se tinha há anos atrás a logística de transporte, o acesso à 

tecnologia que temos hoje, só para citar algumas dificuldades. Com certeza toda esta dificuldade 

que os servidores tiveram desencadeou, como consequência, infelizmente doenças. Grande parte 

desses servidores deixam nas farmácias, nos laboratórios, nos planos de saúde parte de seus 

ganhos. Posso testemunhar o quanto é incômodo para um inativo quanto é retirar parte de seus 

vencimentos via contribuição previdenciária. Senti isso na pele na reforma aprovada pelo 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Olho para esses inativos que aqui estão, poderiam 

estar em suas casas, mas não. Estão aqui, querem de nós por um pouco que fizeram por nós, 

querem de nós um pouco de tudo o que fizeram por nós, horas e horas de sonos perdidas, com 

preocupações, aflições, porém sempre altivos e prestativos buscando levar aos cidadãos e 

cidadãs de Flores da Cunha os seus serviços necessários para o progresso desta terra. Se hoje nós 

não aprovarmos este projeto, tenho a plena convicção que com o grupo de servidores 

competentes e qualificados que dispomos na Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal, 

novos estudos serão feitos para manter a saúde financeira do Fuprev. Só pra concluir, Senhor. E 

como sugestão, poderíamos implantar contribuição progressiva aos moldes que foi implantado 

para os inativos do Estado do Rio Grande do Sul, partindo da isenção de dois salários. Nobres 

Colegas, a vida é movida por escolhas. Estas escolhas definem os rumos que tomamos. Portanto, 

os Colegas Vereadores e Vereadora, a escolha está em nossas mãos. Que cada um faça aquilo 

que o seu coração guiar. Obrigado pelo, pela atenção. (Interferência do público).  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Eu peço que a senhora...  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, mais 

uma vez hoje discutimos um projeto de grande importância para o nosso servidor inativo aqui no 

Município e levo essa conversa, esse debate pro lado, Vereador Vitório já fez a explanação em 

nome da bancada, mas não posso deixar aqui de fazer o meu posicionamento a esse servidor que 

contribuiu por toda a sua trajetória, conforme já falei à radio Amizade, teve todo ao longo da sua 

carreira a contribuição como servidor ativo e chegar nesse momento e ter que ser penalizado com 

mais uma contribuição. Tudo que é aumento de impostos a gente sempre tenta levar pro lado da 

conversa, do diálogo. Mas se esse projeto for aprovado, Senhor Presidente, não será com o meu 

voto. Muito obrigado.    

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, também deixar a, a nossa posição, o nosso posicionamento. E dizer de que, com as 

palavras do Colega Vitório, que tão bem colocou a situação, a gente faz coro a essa proposta, a 

essa ideia. E nós, da bancada do MDB, sabemos da importância que esse projeto tem para os 

nossos servidores. Então a gente sabe que manter o Fundo funcionando de forma sadia e que 

precisa ser, continuar a cumprir a sua função para a qual foi criado é muito importante. Mas 

acreditamos que possa sim haver outros estudos, outros mecanismos, índices para que não 

onerem tanto os nossos servidores inativos com mais essa contribuição. Então acreditamos sim 

que possamos ver um outro, de outro prisma essa situação, que os nossos servidores que tanto 

trabalharam, tanto lutaram durante toda a sua vida, tenham que contribuir, continuar 

contribuindo mais, mais com o Fundo. Então acreditamos sim que nosso posicionamento é em 
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favor em Flores da Cunha, é em favor do nosso município, mas acredito que possamos sim 

buscar alternativas e talvez esse não seja o momento. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, o Projeto de 

Lei Complementar nº 005, que reestrutura o regimento próprio da previdência social, é um 

projeto necessário infelizmente, doa a quem doer. (Interferência do público). O Estado e a, e a 

União já fizeram suas reformas, o Estado do Rio Grande do Sul... (Interferência do público). Dos 

seus, do seu, nem será, o seu nem será descontado! O seu é de dois mil e duzentos reais, nem 

será descontado! O senhor está mal informado, me desculpe! Se o senhor, se o senhor deixar eu 

concluir... (Interferência do público). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Por favor! Respeito! Com a palavra, continua o 

tempo do Vereador Angelo. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Na hora do senhor ir tirar as 

dúvidas com o Prefeito, o senhor também não foi. O seu salário nem será mexido porque está 

abaixo do teto que está previsto! Dois mil e duzentos reais não será descontado! (Interferência do 

público). Então o nosso Município é sobre dois salários mínimos, enquanto no Estado e na União 

é sobre um salário mínimo temos a alíquota, está defasado há muitos anos! Vinte por cento é o 

que o Município irá acrescer... (Interferência do público).   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Por favor, senhor! Por favor! Por favor, respeite o 

Vereador! Por favor! (Interferência do público). Ele está com o uso da palavra, por favor!  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Sim, porque se não quando não 

tiver, quando não tiver mais o Fundo de Previdência, talvez a gente, a gente não terá como pagar, 

né, se o Fundo da Previdência falir, né? (Interferência do público). 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Por favor, respeito! Respeito! Respeito, por favor! 

(Interferência do público). Não é o mesmo. Ninguém está mexendo no Fundo. (Interferência do 

público). Senhores, por favor, vamos deixar o Vereador concluir a fala dele.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Se eu tenho familiares que 

também serão descontados, tem outros colegas que tem familiares que serão descontados, por 

isso que eu disse, doa a quem doer. A minha família também está sendo afetada. E desculpe se 

me expressei mal, mas... (Interferência do público).  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Só um minuto! Só um minuto! Só um minuto! 

(Interferência do público). Só um minuto! Eu pedi pra todos, por favor, deixarem os vereadores 

fazer o comentário deles, depois vocês comentam, se não a gente, eles ficam falando, a gente 

não, não consegue decifrar quem que está falando, né? Então, se todo mundo ficar gritando, 

ninguém escuta nada. Então os vereadores, os vereadores estão tentando explicar a opinião deles, 

a opinião deles. Vocês só quiseram ouvir a opinião do MDB, da bancada do MDB, escutem de 

todos os vereadores! (Interferência do público). José, só um minuto! Seu José, Seu José! Eu 

respeito, Seu José, eu respeito o senhor, eu respeito o senhor! Só eu quero dizer pros colegas do 

senhor, que o senhor participou da reunião, juntamente com o Sindicato, lá com o Executivo pra 

discutir o projeto! O senhor participou e não comunicou ninguém dos seus colegas! 

(Interferência do público). Os, ah, o senhor participou, vocês têm o Sindicato que representa 

vocês, tá? (Interferência do público). Tá! Aí então o Seu José Pelizzer participou! Por que que 

ele não comunicou vocês? Então eu vou, eu vou colocar a palavra novamente ao Vereador 

Angelo, eu peço que vocês respeitem a fala do Vereador. Obrigado!  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Estado e a União já fizeram 

as suas reformas e foram ainda mais pesadas que a nossa, pois a contribuição é sobre o excedente 

e na verdade até sobre um salário, até um salário mínimo no Estado e na União. O nosso 

Município é, é a partir do excedente de dois salários mínimos. E o que eu quero dizer com isso é 
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que quem estiver abaixo não terá o desconto, quem estiver acima será apenas sobre o excedente. 

A Colega tentou explicar, que no caso de três mil e duzentos reais seria descontado apenas sobre 

o excedente, ou seja, sobre mil reais, que dá 140 reais por mês. Essas informações não, não 

chegaram, não, talvez não foram entendidas pela maioria. Eu peço que me... (Interferência do 

público). Cento e quarenta reais sobre mil que seria o excedente, dois salários mínimos, no caso 

de três mil e duzentos reais de salário. Peço desculpas por ter me, né, ter me expressado mal, mas 

a pressão, né, tem sido grande durante toda a semana. O nosso... (Interferência do público). Mas 

eu estou preparado! E vou votar a favor da reforma da previdência, pois ela é necessária pro 

nosso Município, pois por mais que sejam, sejam nomeados mais, mais servidores em nosso 

Município, isso vai gerar no futuro mais aposentadorias e o Fundo se torna insustentável ao 

longo do tempo. E sempre será necessário cada vez mais valores. Por isso é justo que também os 

inativos contribuam para ajudar, né, a, para ajudar a manter o Fundo e que novas aposentadorias 

possam ser feitas para os servidores que aqui estão. Como já disse o nosso Secretário da 

Fazendo, os servidores não contribuíram suficiente para receber aposentadoria integral e agora, e 

os cálculos atuariais estão aí para comprovar isso, né? Quanto ao tempo de debate, nosso Prefeito 

passou que desde fevereiro vem discutindo a reforma e foram promovidas algumas reuniões com 

o Sindicato e com pessoas. Mas, né, muitas pessoas não se, não quiseram entender. Então, desta 

maneira, a gente vê que é uma necessidade do Município que seja feita, como já foi feita no 

nosso Estado, no nosso país, né, da mesma forma. E cabe a nós decidir como nossos deputados 

decidiram para o Estado e para o nosso país. Então eu sou a favor da, do desconto dos servidores. 

(Interferência do público).    

VEREADOR DIEGO TONET: Na última semana, Senhor Presidente e Colegas Vereadores, na 

última semana muitos servidores nos procuraram para discutir a respeito deste projeto, que traz 

novas regras de contribuição da previdência, baseados na Emenda Constitucional 103, de 2019. 

Saliento, de 2019! Então vendo aqui, a antiga administração poderia ter feito isso. Aí fica uma 

pergunta: Por que não foi feito, né? E por que o atual Prefeito iria sofrer esse desgaste político se 

não fosse necessário? Ele poderia não ter feito! Mas ele decidiu fazer. Então eu acho que 

ninguém em sã consciência vai colocar seu nome na frente da sociedade para defender uma 

causa que não é necessária. Eu acompanhei e estudei muito esse projeto também nos últimos 

dias, estive conversando com alguns servidores também que me procuraram, todos aqueles que 

me procuraram fiquei à disposição pra ouvir, né, para dialogar também. E aqui, algumas 

informações que eu trago pra vocês, se me permitirem falar, vale ressaltar que hoje o Fundo de 

Previdência apresenta um saldo em torno de 115 milhões. Porém, a folha de pagamento mensal 

dos 300 inativos é de um milhão, cento e sessenta mil reais, ou seja, mais de 15 milhões ao ano, 

com o décimo terceiro. Em alguns anos, se nada for feito, o nosso Fundo tenderá a zerar. Mesmo 

com os aportes financeiros por parte dos inativos e rendimento das aplicações financeiras, o 

Fundo é insustentável. Isso pode ser observado onde em agosto de 2021, a Vereadora Silvana 

falou, teve o resultado negativo de mais de 60 mil. Sei que a medida proposta não resolverá 

todos os problemas do Fundo de Previdência e que a longo prazo outras medidas deverão ser 

efetuadas, medidas estas que também trarão descontentamento por parte dos servidores. Porém, 

se nada for feito, chegaremos a um ponto onde todo recurso captado pela Administração Pública 

servirá apenas para pagar salários de servidores ativos e inativos, comprometendo os serviços 

públicos em Flores da Cunha. Então novamente, como eu fiz na semana passada, pergunto aos 

Colegas e à comunidade que nos assiste: De que forma e com quais recursos o Município irá 

honrar com serviços junto à população? Quando terá que aportar mais dinheiro para cobrir as 

despesas e o Fundo e não, e o Fundo não conseguirá fazer? Nesta escolha que é difícil sim, não é 

fácil para nós Vereadores, tem duas escolhas a serem feitas, uma pela sustentabilidade do Fundo 

e a saúde financeira do Município de Flores da Cunha. Era isso. Muito obrigado. (Interferência 

do público).    
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Seu Brizol! Projeto continua em discussão. 

(Interferência do público). Senhor, senhor, por favor! (Interferência do público). Projeto continua 

em discussão. (Interferência do público). Com a palavra, Vereador Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente, esse assunto 

polêmico, pra mim é bem tranquilo falar desse, desse assunto. Eu fui eleito, Senhor Presidente e 

quem está nos ouvindo hoje aqui, para fazer um trabalho coletivo, né, para os benefício da 

maioria da população de nossa cidade. E então hoje é bem tranquilo pra mim fazer essa votação, 

entendeu? Porque dali a pouco a gente vai estar chateando e desapontando não vai ser a grande 

maioria, né? (Interferência do público). Eu fui, eu fui... (Falha na gravação) ...com, com o 

Sindicato, ia nós vereador porque vamos invadir o Sindicato, dizer o que eles têm que fazer, o 

que não tem que fazer! Essa que é a grande verdade! Eu tive um cidadão que me procurou 

durante a semana e é bem tranquilo pra mim falar sobre isso daí! Falou pra mim que não 

participou das assembleia! Falou pra mim que não... (Falha na gravação). E outra, tiveram... 

(Falha na gravação) ...de juntar, fazer uma... (Falha na gravação) ...pra dialogar com o Sindicato, 

junto com o Prefeito, ou... (Falha na gravação). E desses três encontro, eu quero que os senhores 

fique sabendo que veio pra nós... (Falha na gravação) ...não tem diálogo, se eles não se 

comunicam! Então, bem tranquilo... (Falha na gravação) ...vou dar o aumento dos servidores, 

cortaram o meu, ah, tá! Eu... (Falha na gravação).     

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Por favor! Silêncio, pessoal! Por favor! 

(Interferência do público). Projeto continua em discussão. Projeto está em votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por gentileza, confirmem seus 

votos. (Processo de votação eletrônica). Votaram contrários ao projeto: Vereador Carlos Roberto 

Forlin, Vereador Horácio Natalino Rech, Vereador Vitório Francisco Dalcero e Vereador 

Ademir Antonio Barp; votaram favoráveis ao projeto: Vereador Luiz André de Oliveira 

(Interferência do público), por favor, respeito, Vereadora Silvana De Carli, o Vereador Angelo 

Antoninho Boscari Junior, Vereador Diego Tonet. Então dando empate, cabe ao Presidente a 

decidir o voto. Em primeiro lugar, eu quero usar aqui a palavra do Vereador Vitório Francisco 

Dalcero, vocês ouviram? O Vitório, o Vereador Vitório disse, infelizmente no Estado nos 

colocaram essa cobrança e eu estou pagando até hoje. Correto? Ele é servidor público estadual. 

O Governo Federal colocou a cobrança em cima do INSS. Eu tenho familiares que contribuíram 

pra oito, dez, doze, dez salários e, hoje, recebe dois salários e meio a três. O Governo Federal 

também tirou a contribuição. E por que que o Município vai ficar diferente? Infelizmente, 

infelizmente o remédio é amargo e as medidas precisam ser tomadas. Então o meu voto é 

favorável. (Interferência do público). Nova Redação do Projeto de Lei Complementar nº 

005/2021 aprovada por maioria.  

Projeto de Lei nº 085/2021, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor 

de R$1.230.503,00”. 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.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, este projeto de 

lei se dá então ao convênio que o Município está fazendo com o Estado pra receber os valores 

que o Estado nos devia da saúde, então está aqui para abrir as rubricas, que eles devem ser 

destinados devidamente nos locais onde o Estado estava devendo esse valor, porque são pra 

adquirir medicamentos, para manter os serviços das unidades de saúde bucal também, pras UBSs 

e outras atividades do CAPS também, como as oficinas terapêuticas. Então nós estamos 

recebendo um valor de um milhão, duzentos e trinta mil que o Estado nos devia da saúde. Era 

isso, Senhor 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). Projeto de Lei nº 085/2021 aprovado 

por unanimidade.  

Não havendo mais projetos pra deliberar na Ordem do Dia, eu encaminho para a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 086/2021; e para a Comissão de 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 

084/2021.  

Atendendo o que estabelece e conforme o artigo 39, do Regimento da Câmara, e de acordo com 

a indicação dos líderes das bancadas, farei a leitura da composição das comissões permanentes 

para o ano de 2022, bem como a composição da Comissão Representativa que atuará durante o 

recesso parlamentar, que inicia no próximo dia 22, então na próxima quarta-feira, e vai até o dia 

31 de janeiro de 2022. Então as comissões ficaram constituída desta maneira: Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Vereadores Diego Tonet, Carlos Roberto Forlin e Luiz 

André de Oliveira; Comissão de Finanças e Orçamento: Vereador Angelo Boscari Junior, 

Ademir Antonio Barp e Horácio Natalino Rech; Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos: Vereadora Silvana De Carli, Vereador Angelo Boscari 

Junior e Vereador Vitório Francisco Dalcero; a Comissão Participativa e Popular: Vereador Luiz 

André de Oliveira, Vereador Horácio Natalino Rech e Vereador Vitório Francisco Dalcero; 

Comissão de Ética Parlamentar: Vereador Ademir Antonio Barp, Vereador Angelo Boscari 

Junior e Vereadora Silvana De Carli; a Comissão de Prevenção às Drogas: Vereador Luiz André 

de Oliveira, Vereador Diego Tonet e Vereador Carlos Roberto Forlin; e a Comissão 

Representativa, que é a comissão que vai ficar durante o recesso parlamentar, ela é composta por 

mim, como Presidente desta Casa, Vereador Clodomir José Rigo e os Vereadores Diego Tonet e 

Luiz André de Oliveira; e como suplentes a Vice-Presidente Vereadora Silvana De Carli e os 

Vereadores Angelo Boscari Junior e Carlos Roberto Forlin. Então essas são as composições das 

comissões para o ano de 2022. Passamos, agora então, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Vitório Francisco Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, tenho ouvido e lido 

que a Corsan está divulgando, na imprensa local, campanha de conscientização para o uso 

correto da água potável e evitando o desperdício de água tratada. Salientar que esta também é a 

grande preocupação dos membros da Comissão da Água, criada nesta Casa, com o intuito de 

ajudar a pensar ações para evitar a falta de água nas torneiras de nossa casa. Dizer que neste 

período de pouca chuva toda água economizada é garantia de água no amanhã. Quero comentar 

que estive participando da solenidade de conclusão do curso dos alunos do terceiro ano do ensino 

médio da escola estadual São Rafael, ontem, dia 19. Agradecer ao Presidente por confiar neste 

Vereador em representar esta Casa naquela solenidade. Podemos perceber o quanto é importante 

realizar eventos que mostram para a sociedade o quanto a educação é importante. Por isso, a 

defesa da educação de qualidade será minha principal luta durante os quatro anos como vereador 

desta Casa. Também quero aproveitar para desejar a todos e a todas um feliz Natal e um 

próspero ano de 2022. Com trabalho e dedicação, conseguiremos atingir nossos objetivos 

traçados no ano vindouro! Em frente! Boa noite e boa semana a todos e todas! Obrigado, Senhor 

Presidente. 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, essa semana estive bastante 

atarefado, ajudando a, os Anjos Disfarçados, que todos conhecem, né, o trabalho voluntário que 

eles, que eles fazem na nossa cidade, arrecadando, né, donativos para eles fazer o trabalho de 

Natal, distribuindo presentes, doces e até mesmo várias, várias cartas de crianças carente que 

foram enviadas e eles acabaram adotando, né, e então consequentemente levando a essas família, 
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a essas crianças esses, esses presentes. Também essa semana, essa semana não, hoje, estive em 

Porto Alegre, junto com o Deputado Carlos Gomes e, também, a assessoria do Deputado Sérgio 

Peres, pra já ter deles alguns compromisso para o ano que vem, né? Então já nos, nos deram 

informações de que no próximo ano teremos mais emendas para o nosso município. Então era 

isso, Senhor Presidente. O meu muito obrigado! E tenham todos uma boa noite e um bom final 

de ano para todos os munícipes da nossa cidade. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

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

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

assiste. Quero citar algumas atividades desta última semana que estive participando. Na última 

semana estive prestigiando a inauguração da Sala do Empreendedor no hall de entrada do Centro 

Administrativo. Um espaço inovador e que certamente trará bons frutos para os atuais e para os 

novos empreendedores de Flores da Cunha. Na quarta, dia 15, estive na comunidade do Granja 

União, prestigiando o encontro de Natal e confraternização de final de ano desta comunidade. Na 

quinta, dia 16, estive em São Valentin, juntamente com o Colega Horácio, no Galpão da Ivete, 

prestigiando a formatura dos alunos do 9º ano da escola Tiradentes. Na sexta, dia 17, prestigiei o 

evento de Natal na comunidade do Alfredo Chaves, onde teve a apresentação do Coral de Santa 

Juliana, tenor Giovanni Marquezeli, Família Ávila e Companhia Garagem de Teatro. Ontem, 

domingo, estive na praça da Bandeira, onde ocorreu o Cine de Natal, um evento bacana que 

contou com diversas famílias e que sugiro que seja realizado mais vezes nesta época agradável 

de verão. Mais uma vez, parabenizo o Poder Executivo e todos que estão auxiliando na 

organização do 25º Sinos de Natal, pelo comprometimento e por espalharem o espírito de Natal 

na comunidade florense. Muito obrigado. Um feliz Natal e um ótimo 2022 a todos! 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, confesso que 

saio muito triste dessa sessão, porque em hipótese alguma a gente quer prejudicar as pessoas, a 

gente tem que fazer o melhor pra nossa comunidade. E ver professoras que nos ensinaram a ter 

educação, acontecer isso aqui, não é uma coisa legal. Inclusive na quinta-feira, as mesmas 

professoras, as mesmas professoras estiveram aqui e foram ouvidas, e nós explicamos para elas o 

projeto. Só que quando a pessoa não quer ouvir, não adianta, né? Então existem os cálculos, 

existem os números, ninguém está inventando, ninguém está mentindo e não posso tirar o 

dinheiro de uma população inteira para bancar um Fundo de Previdência. Isso pode ser hoje, 

amanhã, mas ainda, no futuro, o que será do nosso Município? Se nós temos um município 

saudável financeiramente, é graças ao trabalho de toda a população e não só dos servidores. 

Então nessa semana, também representei esta Casa na formatura da escola Tancredo de Almeida 

Neves, a qual uma belíssima cerimônia, e ver os jovens todos empolgados, né, e a gente tentando 

dar aquela motivação pra seguir o ensino, acho que é muito importante continuar a estudar. 

Também parabenizar o Executivo pelas belíssimas ações de Natal que estão sendo realizadas em 

nosso município, a gente só ouve elogios também. E agradecer a todo o trabalho dessa Casa, dos 

servidores, dos nossos assessores, a Marina, a diretora Rosma, todos que nos ajudaram a fazer 

desse ano um ano de trabalho, de muito trabalho e dedicação pela nossa comunidade. Desejar aos 

Colegas Vereadores um ótimo Natal, um bom ano novo e que o ano que vem a gente continue 

nesse clima, né, de bem comum pra toda a nossa comunidade do qual foi esse ano e que estão 

todos de parabéns. Muito obrigada! 

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

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

Quero agradecer a oportunidade de representar esta Casa no dia 15, quarta-feira, quando 

aconteceu a cerimônia de formatura no colégio Leonel de Moura Brizola, no bairro Pérola. 

Também no dia 16, quinta-feira, estive na cerimônia de formatura do colégio Tiradentes, na 

capela São Valentin, no Galpão da Ivete. Mais uma vez, quero parabenizar a direção dos 
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colégios, os professores, os pais e principalmente os formandos deste ano e meu obrigado pela 

acolhida. Senhor Presidente e a diretoria desta Casa, meu muito obrigado pela oportunidade. Boa 

noite, boa semana, feliz Natal, um bom ano novo a todos. Era isso, Senhor Presidente. 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

público ainda que se faz presente na noite de hoje, uma sessão atípica, né? Acho que uma das 

primeiras do ano com projeto um tanto polêmico, onde se fez presente interessados, comunidade 

e muito bom sempre a gente estar ouvindo a comunidade. Então só quero desejar um feliz Natal 

pra todo mundo. Se a gente não se ver mais, próspero ano novo a todos vocês! Muito obrigado 

pelo aprendizado aqui desse ano. Cada um, como falei anteriormente, aprendi um pouco com 

cada um de vocês. E finalizo o, essas Explicações Pessoais apenas só humildemente 

esclarecendo e um tanto respondendo ao questionamento do Vereador Diego, enquanto a 

administração passada não apresentou o projeto, já que a lei era em 2019 e a administração agora 

apresentou, é que o vereador sabe, existem prazos e o prazo vencia final desse ano. Conforme 

quando o senhor pediu prazo, pediu dos meus projetos 30, 60 dias, né, funciona mais ou menos 

eu acho nessa, nessa linhagem e onde também ele explicou no final do, o Vereador Clodo se 

fazia presente aqui, que é, foi dos 11 pra 14%, e os inativos acima do teto. Gostaria até que os 

Vereadores pesquisassem nos anais da Casa, na época, e vissem o que cada vereador falou na 

época, hoje o Prefeito era vereador, teve um posicionamento. Então só deixo bem claramente aí 

pra quem não entendeu, pra quem tem dúvidas. E desejo a todos aí bom final de ano. Era isso. 

Muito obrigado.  

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham; ainda em tempo, Chefe de Gabinete, o Daniel; o Élio, 

Cecconelo, pessoas que nos acompanham aqui sempre, o Dal Alba. Também dizer que estive na 

gestão passada, na legislatura passada e na gestão do prefeito Lídio, então com um tema 

delicado, que certamente exigia também, na época, né, Senhor Presidente, o senhor lembra 

também, por estar nesta Casa, estudo, exigia um trabalho e muito ouvir. Então foi iniciado um 

estudo, foi, foi visto, mas acreditando sim não atropelar as coisas, não fazer de maneira que 

pudesse se tornar equivocada, a administração optou por estudar um pouco mais. Então os prazos 

vencem, a gestão mudou e o Prefeito teve que mandar o projeto. Então faz parte da democracia, 

faz parte de todo um contexto político, faz parte de uma administração e faz parte de uma casa 

legislativa. Então acreditamos que, mesmo com ressalvas, a reunião desta noite, a sessão dessa 

noite teve o nosso aprendizado e teve a nossa participação acredito de forma intensa por cada um 

de nós Vereadores. Li com alegria e com entusiasmo e com interesse a matéria do jornal O 

Florense, nessa semana, em que diz: a cultura do talian, vista por novos olhares. Os romances, 

segredo da pedra e a maldição do padre, de Ivo Gasparin, serviram de inspiração para o mestrado 

de um estudante paranaense. Então é o nosso dialeto aí ficando vivo, indo além fronteiras. 

Imagina se é que seja só na nossa região, mas temos os italianos que ainda cultivam os nossos 

dialetos, sejam, seja ele do Vêneto, seja ele de outras regiões, mas a maior parte do Vêneto, seja 

ele do Vizzentin, do Feltrin, do Mantovani, Bergamaschi e tantos que existem, se tornou uma 

língua única pra nossa região, pros descendentes dos imigrantes que vieram aqui pro nosso 

Brasil. Então saber que o Mauri da Cruz de Moraes se interessou pelo nosso dialeto, pela nossa 

língua que se tornou, foi se unificando todas as diferenças que podia existir dentro dos dialetos 

trazidos é muito bom. E saber que o meu professor, quero parabenizar o Ivo Gasparin, que foi 

meu professor no São Rafael, os seus livros sejam objeto de estudo e de trabalho. Então é mais 

um passo a ser dado na manutenção da nossa língua, o talian. Então quero parabenizar a todos. 

Também dizer do convívio, da boa convivência desta Casa. Desejar a todos um feliz Natal, um 

próximo ano novo e que 2022 possamos estar aqui novamente nesta Casa, aprovando bons 
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projetos, aprovando boas ideias e tendo uma boa convivência nessa Casa Legislativa de Flores da 

Cunha. Um bom ano a todos! Muito obrigado, Senhor Presidente. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Eu acabei, Senhor Presidente, me esquecendo. Eu ia passar um vídeo, vou 

aproveitar esse tempinho agora, passar um videozinho aí pros senhores ver o trabalho do Anjos 

Disfarçados então que foi realizado ontem em nosso município. (Apresentação de vídeo através 

da televisão). Pra concluir então, Senhor Presidente, gostaria de agradecer, né, principalmente ao 

meu assessor Marcelo, por esse ano que passamos junto, né, que ele vem da iniciativa privada, 

então é, né, o começo é meio turbulento, mas graças a Deus deu tudo certo. Pedir aos Senhores 

Vereadores desculpa por algo que dali a pouco, né, na minha imaturidade, algo que eu fiz que 

chateou os senhores, pedir desculpa. E agradecer a todos também, né, os assessores da Casa, os 

funcionários e que, dizer que a gente nunca acerta sempre, né, Senhor Vereador, Senhor 

Presidente? E dizer que nós tenhamos, né, um Natal abençoado, né, e um final de ano também 

abençoado e que o ano que vem, né, Deus venha nos conceder muita saúde, muita paz para que 

nós possamos cada vez mais fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Era isso. Muito 

obrigado. E tenham todos uma boa noite.   

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

Senhor Presidente, Colegas Vereadores, ainda para explicar um pouco sobre o meu voto também 

nesta noite, queria dizer que também me entristece um pouco, assim como a Silvana, estava aqui 

observando vários professores que foram meus professores na, no meio público, no São Rafael, 

onde estudei por 12 anos e onde sempre me ensinaram os princípios da educação e onde eu 

aprendi muito bem. E me entristece um pouco que nesta noite não nos respeitaram, praticamente 

quase todos os Vereadores foram interrompidos durante sua fala. Então acredito que a gente vive 

numa democracia, estamos aqui porque fomos eleitos. E se não fosse necessário vereadores, se o 

povo pudesse escolher o que bem fazer, então nenhuma lei teria validade, viveríamos em uma 

terra sem lei. Sabemos que nem sempre vamos agradar todo mundo, né, Angelo? É uma escolha 

difícil! E eu digo, respeito também a decisão da oposição, entendo. Talvez se eu estivesse do 

outro lado, é difícil, é uma escolha difícil! Não se faz, não é uma escolha que a gente faz sem 

pensar. Com certeza, muitas coisas a gente pensou nesta última semana. Mas como eu digo, 

minha mãe também vem do setor público, minha mãe é aposentada, também professora do 

Estado, assim como o diretor Vitório e eu sei muito bem o como é que é a vida de um servidor 

público. Então como a Silvana disse, por que que no município de Flores da Cunha tem que ser 

diferente? Eu respeito muito bem os servidores que estiveram aqui nessa noite, não digo que são 

melhores e nem piores do que nenhum outro profissional da nossa cidade, mas entendo que todos 

nós devemos olhar pra comunidade como um todo, Flores da Cunha como um todo, e por isso eu 

fiz a minha escolha nesta noite. Então lamento se alguém se sentiu ferido, se sentiu lesado, não 

vai ser com ameaças psicológicas, acho que a gente vai fazer nossas decisões aqui nesta Casa. Eu 

repudio esse tipo de ação e continuarei sempre optando pelo correto de Flores da Cunha 

enquanto eu estiver como Vereador. Não olharei lá na frente se estarei como candidato ou não, 

olharei o que é justo pela comunidade e é, e por isso fiz a minha escolha. Obrigado. Uma boa 

noite a todos!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrado as Explicações Pessoais, 

passamos para os Informes da Presidência. Então no dia 15, na inauguração, participei da 

inauguração das novas instalações da escola profissionalizante estabelecida pelo Centro 

Empresarial de Flores da Cunha, em parceria com o Senai/RS e o Município de Flores da Cunha. 

Então inauguração da nova escola do Senai, que irá beneficiar muitos alunos aqui da nossa 

cidade. No dia 15, então agradecer ao Vereador Horácio Rech, que representou esta Casa na 

formatura dos concluintes do ensino fundamental da escola Leonel de Moura Brizola e, no dia 

16, da formatura dos concluintes do ensino fundamental da escola Tiradentes. No dia 14, 

também aqui agradecer a Vereadora Silvana De Carli e o Vereador Diego Tonet, que 
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participaram, representando esta Casa, e o Vereador Luiz André de Oliveira, na inauguração da 

Sala do Empreendedor junto ao Executivo Municipal. No dia 17, agradecer a Vereadora Silvana, 

que representou esta Casa na formatura dos concluintes do ensino fundamental da escola 

Tancredo de Almeida Neves. No dia 17 também, então representei esta Casa na formatura dos 

concluintes do ensino fundamental da escola 1º de Maio. E no dia 19, agradecer ao Vereador 

Vitório Francisco Dalcero, que representou esta Casa na formatura dos concluintes do ensino 

médio da escola São Rafael. Não sei se mais algum colega participou do, de uma outra 

atividade? Então eu quero aqui, hoje, também parabenizar o nosso Colega Luizão, que está de 

aniversário. Desejar muitos, muita saúde, paz e que continua sendo nosso colega por muito 

tempo aí. Parabéns, Luizão! Lembrando então aos Colegas, que logo após o término desta 

sessão, haverá sessão extraordinária para votação do PL 087/2021, conforme solicitação do 

Prefeito Municipal, através do ofício nº 138/2021, lido nesta sessão. Então antes de encerrar, 

também eu quero parabenizar os Colegas pela posição. Eu sempre digo aqui, que nós somos em 

nove vereadores pra nós termos essa divergência de ideias. Se todo mundo pensasse igual, era só 

um vereador vim aqui assinar e pronto, né? Então eu parabenizo a todos vocês pela posição que 

cada um teve. A divergência tem que ser feita aqui dentro dessa Casa. Eu sempre falo pros 

servidores também, os servidores, vereadores, nós temos, nós somos uma equipe, todo mundo 

junto, todo mundo trabalhando em prol do município. Mas a divergência entre os vereadores ela 

tem que existir. Essa troca de ideias, discussões que todos os vereadores eu tenho certeza que o 

pensamento é sempre o melhor pro município. Vai acontecer esses casos com certeza! E eu não 

fiquei chateado porque as pessoas se manifestavam, é um direito delas, elas vieram aqui para se 

manifestar, pra serem ouvidas. Eu fiquei chateado é com pessoas de uma certa influência na 

comunidade ficarem a semana inteira provocando, fazendo com que as pessoas mais de idade 

tivessem essas atitudes pra virem aqui, hoje, se manifestar ou talvez até fazer algo pior. Pessoas 

que a gente conhece, pessoas que já viveram esse, esse clima de política, esse clima de 

democracia e, hoje, infelizmente é uma opção deles também, estão do outro lado fazendo essa 

intriga, provocando essa intriga entre as entidades. Nós sabemos quem são essas pessoas, mas 

infelizmente nós não precisamos dar crédito a elas. Por isso que eu quis parabenizar a cada um 

de vocês pela posição firme e o voto consciente que vocês tiveram hoje.  

Agradecendo a presença de Deus, a proteção..., não, a presença de todos e a proteção de Deus, eu 

declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 20 de dezembro de 2021, às 20h27min. Desejamos 

a todos uma boa noite, uma boa semana, bom Natal, final de ano, que 2022 venham preparados 

para novos desafios aqui nesta Casa. Então a todos então uma boa noite, e paz e bem!  
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