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SESSÃO 2.684 – SESSÃO ORDINÁRIA 

07 de fevereiro de 2022 

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

sessão plenária ordinária desse dia 07 de fevereiro de 2021, às 18h07min. Iniciamos hoje nossa 

primeira sessão ordinária do período legislativo de 2022. Saúdo a presença dos Colegas 

Vereadores, da Vereadora; um cumprimento especial ao nosso Prefeito Municipal em exercício, 

Senhor Márcio Rech, que nos prestigia com sua presença. Cumprimento, também, a todos que 

nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores e pelo canal do youtube. Saúdo 

também a presença da corte da Fecouva, rainha Marília Cagnin e as princesas Giovana 

Andreazza e Andressa Manosso, que após, durante o intervalo dessa sessão, farão o uso da 

palavra. O Presidente da Câmara, o Vereador Angelo Boscari Junior, está cumprindo termo de 

isolamento domiciliar por suspeita de Covid e, em nome dele, desejo um bom trabalho aos 

Colegas Vereadores, bem como aos servidores da Câmara e a todos os meios de comunicação 

que nos acompanham e auxiliam na divulgação dos atos do Legislativo. Convido, agora, o 

Prefeito Municipal em exercício, Márcio Rech, para fazer parte da Mesa. (Prefeito se dirige à 

Mesa). Quero aqui dar as boas-vindas então ao Prefeito em exercício Márcio, dizer que essa Casa 

sempre estará, sempre esteve, sempre estará de portas abertas para receber os representantes do 

Executivo. E que nós possamos, durante este ano de 2022, continuarmos com esse trabalho em 

conjunto entre Executivo e Legislativo, sempre pensando no melhor para o município. Desde 

imediato, então eu já passo a palavra para que faça as suas considerações.  

PREFEITO MUNICIPAL MÁRCIO ANTONIO DOTTI RECH: Muito boa tarde a todos! 

Cumprimento aqui o Presidente da Câmara hoje, em exercício, Clodomir José Rigo; desejar 

também ao nosso Presidente, o Angelo Boscari, se estiver com Covid, que passe bem; 

cumprimento aqui nossos Vereadores também, Colega Luizão, Ademir, Guga, Vitório, Diego 

Tonet, Silvana, Vereador Horácio; cumprimentar aqui também a corte, Marília, Giovana, 

Andressa, muito bom que estejam aqui presentes, junto com nós; toda a comunidade, imprensa 

que se faz aqui presente e a todos que nos acompanham também pelas redes sociais. Como nosso 

Presidente disse, desejar aqui, dar as boas-vindas novamente a vocês do Legislativo. Que a gente 

possa, sim, construir junto, juntos nesse ano de 2022, um grande trabalho, que assim seja um ano 

de muitas entregas. É muito bom ver a Câmara de Vereadores praticamente completa, e penso 

que assim que ela deve ser em todas as sessões. Penso que esse ano de 2022, nós temos a 

convicção, junto com o nosso Prefeito César Ulian, que será o ano nosso, nosso que eu digo, 

também de vocês e da nossa comunidade. Estamos com muitos projetos já em planejamento. A 

guarda municipal, falando um pouquinho em segurança, tenho certeza que será uma grande 

entrega pra nossa comunidade nesse ano. Juntamente a guarda municipal vai nos proporcionar 

implantar o Sistema Inteligente de Segurança, o SIS, uma parceria com o Consepro de Flores da 

Cunha, onde a guarda municipal poderá fazer então a monitoração das câmeras e nos auxiliar no 

dia a dia, então uma grande entrega certamente. Falando um pouquinho na, da educação, nós 

temos o nosso Núcleo de Extensão Escolar, um projeto já que foi apresentado no ano passado e 

que esse ano já começa as obras a todo vapor. Certamente um espaço digno pros nossos filhos, as 

crianças, adolescentes frequentarem no contraturno da atividade escolar, pra que possam ter 

também a ocupação e saem um pouco daquele convívio somente com as redes sociais e, também, 

que se possam dispersar pra outros caminhos. Então onde poderão ter aula de dança, cultura, 

atividades artísticas, culturais, como eu já comentei, muito esporte no dia a dia, oficinas, aula de 

empreendedorismo, então certamente um espaço pra ocupar o nossos jovens, onde certamente a 

gente vai ter um retorno do crescimento dessas crianças muito grande. Estamos também com 

projetos internos, administrativos pra entrega, que foi aproveitado, um ano complicado, um ano 

de pandemia, pra também muita reestruturação administrativa, onde nós sempre falamos sim, a 

comunidade nos cobra pra gerar mais gestão interna, eficiência através de tecnologias, e nós 

fizemos um trabalho muito grande na gestão interna do nosso software pra buscar 

aperfeiçoamentos, que agora, a partir de 2022, vocês já vão começar a ter essas entregas com 
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aplicativo, pra que a nossa comunidade possa fazer as suas solicitações, as suas demandas de 

forma on-line. Já entregamos um grande serviço, que foi o protocolo on-line, onde contadores, a 

comunidade como um todo pode acessar e fazer suas solicitações de casa e acompanhar a gestão 

dos processos. Também vamos ter um mapeamento interno, que a gente chama workflow, onde a 

gente pode, como gestores administrativos, acompanhar internamente onde é que está o 

processo, desde a entrada de um serviço da nossa comunidade, em que lugar tenha algum 

gargalo, onde é que está demorando mais, na tendência sempre de desburocratizar os serviços. E 

chegar ao ponto de nós termos um BI (biai), pra que a gente possa acompanhar efetivamente a 

evolução dos serviços em, através de gráficos, o quanto está se evoluindo em cada demanda da 

nossa comunidade. Também temos programado, através do Plurianual, vocês podem comprovar 

muitas pavimentações, muitas estradas do interior. E aqui a gente já vem fazendo um trabalho 

junto com o nosso diretoria de serviços urbanos no interior, de alargamento das estradas. A gente 

nota que às vezes demora um pouquinho mais pra chegar em alguma comunidade, mas 

conversando com o nosso diretor Miro, a gente já enxerga o quanto essa demora é importante, 

porque está sendo entregue estradas pro interior. E a gente viu o quanto essa safra foi mais 

tranquila na questão de estradas, estradas mais alargadas, estradas bem pavimentas, com bastante 

tecnologia, eu digo assim, no sentido de melhoramento das estradas mesmo pra produção. Então 

já foi entregue muita situação nessa questão. Vai ter também ampliação, falando um pouquinho 

na saúde, a ampliação da UBS Central, um trabalho também muito importante no que se diz na 

questão da saúde. Iniciamos mais um ano com a pandemia, mas na certeza de ver o fim próximo 

através da vacinação e do grande trabalho que a nossa Secretaria vem fazendo. Então o que eu 

quero dizer com isso tudo? Quando se fala, e a comunidade às vezes e pessoas também do nosso 

convívio, se falam em prioridades no momento como esse, deve se priorizar a saúde, Clodo, deve 

se priorizar a educação, Diego, Guga, eu digo não, a prioridade deve ser todas as áreas. Quando 

se pensa numa gestão equilibrada, um investimento no turismo pode trazer mais arrecadação, por 

exemplo, que depois pode ser reinvestido na educação e pode ser reinvestido na saúde. Então 

investimento tem que ser uma gestão muito bem-feita, é aquela que não prioriza nada e ao 

mesmo tempo prioriza tudo, porque todo o investimento vai ter reflexo em algum organismo da 

nossa sociedade. Então quando se diz muito nesse momento, por exemplo, a avenida 25 de Julho, 

feito um grande concurso pra realização dessa avenida, se fala muito, deve se investir, porque 

não se investe em outra área, mas a gente tem certeza que todo o investimento e quando se 

analisa internamente, com muito cuidado, pode ser feito. Flores da Cunha é uma cidade muito 

pujante e merece ter um ponto de entrada, um polo de entrada como aquela avenida que nós 

temos ideia de, com o tempo, desenvolver, construir e certamente entregar uma avenida que dê 

orgulho pra nossa comunidade. Então mais uma vez, quero desejar aqui a todos um grande ano! 

Queria fazer uma única ressalva também, que se comenta bastante da nova política, a nova 

política. Eu tenho certeza, e o César Ulian sempre nos fala: Márcio, nós não devemos fazer a 

nova política e, sim, fazer a verdadeira política. E a verdadeira política só vai ser construída 

através da conscientização de todos, dos administradores, secretários, servidores, vereadores, e 

digo mais, da nossa própria comunidade. A partir do momento que nós devemos tirar a cultura, 

até mesmo da nossa comunidade e de algumas solicitações que são feitas à Administração 

Pública e tentada ser impostas, de serviços que só solucionam o problema daquela pessoa, 

favores, e a Administração Pública deve sempre trabalhar pro coletivo. Então quando é dito 

muitos nãos, Luizão, às vezes dentro da nossa administração, que o pessoal não estava muito 

acostumado, é quando a gente está cortando alguns privilégios que beneficiam apenas algumas 

pessoas e que não beneficiam o coletivo como um todo. Então eu digo, isso é a nova política, é 

quando até mesmo a nossa comunidade entenda que o trabalho deve ser feito diferente, e a partir 

desses anos vem sendo feito. É quando os Vereadores talvez entendam, que talvez seja um 

preconceito achar que uma reforma administrativa porque aumenta alguns cargos seja feita 

simplesmente pra colocar apadrinhados. Quando se faz um projeto de um ano, quando se traz 

uma empresa pra fazer esse trabalho, uma empresa séria, que é o Igam, quando se trabalha um 

ano todo com cada secretário, trabalhando com cada um de sua equipe, olhando onde é que tem 
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suas deficiências, olhando onde é que tem gargalos de falta de pessoal, olhando o que poderia ser 

implantado pra melhorar a vida da comunidade. E quando se passa esse ano todo, se reve, se faz 

aí o planejamento orçamentário e se vê que talvez tenha que mudar alguma coisa, porque talvez 

não caiba no plano orçamentário. Aí se retorna, se faz os cortes necessários, se retrabalha, se tira 

aquilo que não seria tanta prioridade naquele momento, se retorna e se trabalha novamente e aí 

chega no valor que cabe no orçamento, chega no valor que a estrutura administrativa fica 

moderna, fica eficiente, compõe essas novas secretarias que a gente quer, compõe esse novos 

serviços. E aí sim, a gente entende que esse tipo de trabalho, quando se fala que é pra colocar 

cargos, a gente enxerga lá dentro, nos doí no coração ouvir, porque a gente vislumbra muitas 

entregas através de uma reforma dessa maneira, que na realidade quando não se tem muito 

conhecimento, acaba-se colocando um preconceito em cima daquela reforma e simplesmente se 

dizer que é uma pra colocar apadrinhados, então isso nos doeu sim. Mas tenho certeza que como 

já se diz, às vezes tu dá um passo, dois pra trás, mas pra, que é pra pegar um impulso, pra dar um 

grande salto ali na frente. Então desejar aqui uma mensagem de muito discernimento a todos, 

que a gente possa trabalhar sempre visando o melhor pra nossa comunidade, independente de 

partido, independente de apoio político ou não, que a gente olhe sempre pra aquilo que a gente se 

propôs a fazer lá no início. Bom ano a todos! Felicidades! Contem conosco sempre! Muito 

obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Nós que queremos agradecer a presença então do 

Prefeito Márcio, Prefeito em exercício, representando então o Executivo. Como é de costume, 

todos os anos então um representante do Executivo vem até a Câmara presenciar então a abertura 

do trabalho legislativo. Então, hoje, sendo a nossa primeira sessão ordinária, então agradecer ao 

Prefeito Márcio por estar aqui, esboçando um pouco das suas, das atividades, do pensamento que 

o Executivo tem para este ano 2022. E com certeza esta Casa fará o máximo de cada um de nós 

Vereadores, com suas, cada um com sua responsabilidade, cumprindo o seu papel de vereador, 

de representante do povo, participando dos debates, das discussões aqui nesta Casa Legislativa. 

Dando continuidade, então nos termos do artigo 51, § 6º, do Regimento Interno, solicito ao 

Secretário que faça a leitura do relatório dos trabalhos realizados pela Comissão Representativa 

durante o recesso parlamentar. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP:  

RELATÓRIO DA COMISSÃO REPRESENTATIVA: 

Durante o período de recesso parlamentar, a Comissão Representativa realizou uma sessão no 

dia 07 de janeiro de 2022, onde foram lidos e encaminhados os expedientes protocolados na 

secretaria desta Casa Legislativa pelos Senhores Vereadores, pelo Poder Executivo Municipal e 

por diversos, os quais estão disponíveis no site da Câmara, nos anais das sessões e no sistema de 

acompanhamento de proposições. Também, durante o recesso parlamentar, foram realizadas 

cinco sessões extraordinárias. A primeira sessão foi realizada no dia 17 de janeiro de 2022, 

atendendo à convocação da Comissão Representativa, onde foi eleita a nova Mesa Diretora para 

o exercício de 2022, em razão da renúncia, de forma conjunta, da Mesa Diretora eleita em 1º de 

janeiro de 2021, para o biênio 2021-2022; a segunda sessão foi realizada no dia 24 de janeiro de 

2022, atendendo à convocação do Senhor Prefeito Municipal, onde foram discutidos e votados 

sete projetos de lei e dois projetos de lei complementar;  a terceira sessão foi realizada também 

no mesmo dia 24, atendendo à convocação do Presidente desta Casa Legislativa, onde foi 

discutido e votado um projeto de lei; e a quarta e a quinta sessão foram realizadas nos dias 25 e 

26 de janeiro de 2022, atendendo à convocação do Senhor Prefeito Municipal, onde foi discutido 

e votado um projeto de lei complementar. Este é o relatório. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário! Solicito ainda ao Secretário 

que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de 

Diversos, respectivamente.  

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Oficio nº 004/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 004/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$2.413,00”.  

Ofício nº 005/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 005/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$55.000,00”.  

Ofício nº 006/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 006/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$400.000,00”.  

Ofício nº 007/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 007/2022, que “Inclui o Programa 5617 e 

a Atividade 2720 no Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de 

R$948.890,00”.  

Ofício nº 014/2022, que informa que o Prefeito Municipal estará em férias, no período de 1º a 10 

de fevereiro de 2022 e que, na ocasião, o Vice-Prefeito Márcio Rech tomará posse no cargo de 

Prefeito Municipal.   

Ofício nº 015/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 011/2022, que “Reestrutura a Feira do 

Produtor de Flores da Cunha e revoga a Lei Municipal nº 1.262, de 12 de outubro de 1989”.  

Ofício nº 18/2022, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de dezembro de 

2021, os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária referentes ao sexto bimestre de 2021 

e os Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao segundo semestre de 2021, para conhecimento dos 

Vereadores.  

Ofício nº 019/2022, que solicita que esta Casa Legislativa designe um vereador para acompanhar 

o Prefeito Municipal em viagem à Brasília, no período de 14 a 16 de fevereiro de 2022, a fim de 

apresentar projetos junto aos ministérios, senadores e deputados federais, e obter recursos 

financeiros para a realização de obras e ações no município de Flores da Cunha.  

Ofício nº 020/2022, que solicita espaço para exposição do Relatório de Gestão Municipal da 

Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2021, em audiência pública, nesta Casa Legislativa, 

juntamente com o Conselho Municipal da Saúde.  

Ofício nº 021/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 012/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$26.500,00”.  

Ofício nº 022/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 013/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$55.000,00”.  

E-mail da Diretoria de Imprensa, que solicita a cedência de uso do plenário desta Casa 

Legislativa no dia 11 de janeiro de 2022, no turno da manhã, para uma coletiva de imprensa e 

live do Executivo Municipal.  

E-mail da Prefeitura Municipal, que convida para a abertura oficial do evento “É Tempo de 

Vindima”, no dia 21 de janeiro de 2022, às 18:00 horas, no Paradouro do Suco.  

E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório das transferências 

de receitas recebidas pela União ao Município de Flores da Cunha referente ao mês de dezembro 

de 2021, para conhecimento dos Vereadores.  
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E-mail da Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito, que solicita a cedência de uso 

do plenário desta Casa Legislativa no dia 1º de fevereiro de 2022, às 19:00 horas, para o evento 

de divulgação do vencedor do concurso de requalificação da avenida 25 de Julho. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 088/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que “Determina que 

os agressores que cometerem o crime de maus-tratos arquem com as despesas do tratamento do 

animal agredido, na forma que menciona”.  

Emenda Supressiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 088/2021, de autoria do Vereador Luiz André de 

Oliveira, que “Suprime o parágrafo único do Art. 2º do Projeto de Lei nº 88 de 20 de dezembro 

de 2021 - Determina que os agressores que cometerem o crime de maus-tratos arquem com as 

despesas do tratamento do animal agredido, na forma que menciona”.  

Ofício nº 01/2022, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que informa que, por 

decisão dos membros da comissão, o Vereador Diego Tonet será o Presidente desta Comissão no 

exercício de 2022. 

Ofício nº 001/2022, da bancada do MDB, que informa que o Vereador Carlos Roberto Forlin 

será o Líder de bancada do referido partido no ano de 2022. 

Ofício da Comissão de Finanças e Orçamento, que informa que, por decisão dos membros da 

comissão, o Vereador Ademir Antonio Barp será o Presidente desta Comissão no exercício de 

2022. 

Indicação nº 001/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a melhoria da estrada Ângelo Doro, na capela Fulina, sentido 

Santa Bárbara. 

Indicação nº 002/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que realize estudo de viabilidade para a implantação do sistema de frequência 

eletrônica para os alunos das escolas públicas municipais. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

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

atendimento realizados pela entidade no mês de dezembro de 2021, para conhecimento dos 

Vereadores.  

E-mail da Caixa Econômica Federal, que informa a transferência de recursos do Orçamento 

Geral da União ao Município de Flores da Cunha, no valor de R$238.856,00 (duzentos e trinta e 

oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), para a pavimentação de trecho da estrada Gavioli no 

município de Flores da Cunha.   

E-mail da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do Estado do Rio Grande do Sul, que 

informa que o evento “Encontros RS TER – Diálogos para a Geração de Trabalho, Emprego e 

Renda” que aconteceria no dia 11 de janeiro de 2022, às 19:00 horas, em Bento Gonçalves, 

ficará suspenso por tempo indeterminado devido ao aumento de casos de Covid-19 no estado, e 

que assim que tiverem uma nova data, estará comunicando esta Casa novamente.  

Ofício do Chefe da Emater de Flores da Cunha, Senhor Raul Dalfolo, que solicita a cedência de 

uso do espaço na Tribuna Livre desta Casa, a fim de explanar sobre o tema “Proteção e 

Conservação de Nascentes de Água”.  

Ofício nº 489/2021, da Diretoria de Orçamento e Finanças do Ministério do Desenvolvimento 

Regional da União, que informa a liberação de recursos deste Ministério ao Município de Flores 

da Cunha, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), referente ao cronograma de 

desembolso do convênio/cadastro SIAFI nº 875505, destinados à execução do objeto pactuado 

no processo nº 59553.000770/2018-86. 
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E-mail do Cerimonial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida 

para assistir a sessão solene de eleição e posse dos membros da Mesa Diretora para o período de 

2022/2023, no dia 31 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no teatro Dante Barone, em Porto 

Alegre.  

E-mail do Presidente da Fecouva, que encaminha convite para a abertura oficial da 14ª Festa 

Colonial da Uva e 4ª Festa do Moranguinho de Otávio Rocha, no dia 12 de fevereiro de 2022, às 

10h30min, no palco principal da Fecouva, junto à Igreja Matriz São Marcos de Otávio Rocha.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário Ademir. De imediato então, 

passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, a Vereadora, ao Prefeito em exercício, aos funcionários desta Casa, a imprensa e a 

todos que estão aqui presentes, a quem nos acompanham através das redes sociais. Quero desejar 

um bom retorno e um bom ano a todos! Justificativa, solicito que seja providenciado esta 

melhoria, com patrolamento e cascalhamento, pois a mesma encontra-se em péssimas condições. 

Estou reforçando minha indicação de número 336, de 12 de novembro de 2021. Esta é uma 

demanda dos produtores locais e usuários que necessitam diariamente desta via. Solicito que esta 

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

Senhor Presidente. 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; boa tarde mais 

propriamente dito, né, queria cumprimentar a todos os Vereadores aqui presente; também ao 

nosso Prefeito em exercício, o Márcio; a corte da Fecouva; também gostaria de cumprimentar a 

todos os assessores, trabalhadores da Casa. E dizer que esse ano nós vamos trabalhar junto, né, 

mais uma vez, juntamente com o Executivo, para que nós possamos fazer um trabalho muito 

maior do que já vem sendo feito, pois que nem o nosso Prefeito falou, foi um ano de trabalho de 

reestruturação, buscando, né, fazer aquele mapeamento daquilo que se precisava e isso leva, leva 

tempo. Então, de agora em diante, nós queremos fazer com que o trabalho venha a ser muito 

maior, né, Márcio, e nós temos capacidade pra isso, o Governo já demonstrou isso, ele já, que 

nem eu sempre digo, que a gente faz, faz 28 anos que eu moro na cidade e eu nunca vi um 

prefeito, uma administração, em um ano de mandato, fazer tanto como foi feito nessa 

Administração. Era isso. O meu muito obrigado. 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente; Prefeito em exercício, o 

Márcio seja bem-vindo a esta Casa; Colegas Vereadores, a comunidade que está presente aqui 

nesta sessão; a corte da Fecouva, bem-vindas, meninas; desejar a todos os Vereadores um bom 

retorno, que tenhamos um trabalho muito profícuo nesse ano, com a presença de todos 

Vereadores. Então, neste ano de mandato, tenho ouvido muito a comunidade, conversado com 

várias pessoas e trazido a esta Casa demandas da comunidade. E uma delas então foi em 

conversa com professores, faço a indicação ao Executivo para a implantação do sistema de 

frequência eletrônica para os alunos das escolas municipais. Este exemplo já é praticado desde 

2013, na cidade de Praia Grande, São Paulo. É a questão de também colocar a tecnologia dentro 

das escolas. No momento em que o aluno chega, ele coloca a digital lá, já é lançado no, na 

presença, no livro de presença a sua presença na escola. Assim, o pai em casa já recebe, né, o 

comunicado que o filho está em sala de aula, evitando aí também muitos problemas, que às vezes 

os professores, os alunos não comparecem à escola, mas ficam na rua e aí os pais não ficam 

sabendo. Então alguns motivos assim que levaram as cidades a aderirem esse sistema: maior 
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controle e segurança para os pais, dos discentes, que ao final do dia da semana, recebem o 

relatório da frequência de seus filhos. Então uma fala, né, no caso da família, se acontecer 

alguma coisa com meu filho no trajeto para a escola, ficarei sabendo de imediato. Tal controle 

também é útil para que os pais garantam a manutenção do Bolsa Família, que depende da 

assiduidade dos alunos; queda então do número de alunos faltosos, aí tem um controle maior 

também da parte dos pais em casa, pra que os filhos vão pra aula; e menor desperdício também 

da merenda, né, às vezes muitos alunos faltam, é programado uma merenda e acaba sobrando. 

Então algumas vantagens de ter isso e, também, já que a nossa Administração vem trabalhando 

muito a questão de inovação, de tecnologia, uma sugestão também pra isso, que aconteça dentro 

das nossas escolas. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada.  

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

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Passo a palavra então pra fazer o uso da tribuna, por 15 minutos, o 

Vereador Vitório Francisco Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa tarde, Senhor Presidente; nosso 

Prefeito em exercício, o Márcio, seja bem-vindo a esta Casa; Colegas Vereadores; a corte da 

Fecouva, nossas, minhas alunas do São Rafael estão ali presente, a Marília, a Giovana e 

Andressa; os assessores e servidores da Casa, imprensa, público que nos prestigia com a sua 

presença e os que nos acompanham através do Facebook. Inicialmente quero desejar a nova 

Mesa Diretora uma boa gestão, e que nosso trabalho esteja sempre voltado em primeiro lugar, 

para atender a toda a população de nosso município. Tenho a certeza que a Mesa Diretora 

sempre terá um olhar para o todo, buscando aprovar projetos e apoiar ações que tenham esse 

entendimento e finalidade. Que possamos dar continuidade ao nosso trabalho, preservando a boa 

convivência da Casa e que o debate fica no campo das ideias. Que saibamos entender que as 

diferenças de ideias e colocações por nós aqui professadas, baseadas sempre em teorias ou fato 

reais, sejam o nosso suporte para o crescimento de cada um de nós. Que não nos apequenamos 

usando palavras ou expressões que venham denegrir a imagem desta Casa. Como sou o primeiro 

Vereador do MDB a se manifestar na tribuna, neste ano legislativo, vou usar esse espaço e tempo 

para expor um pouco do porquê do nosso não comparecimento às sessões extraordinária dos dias 

25 e 26 de janeiro de 2022. O nosso não comparecimento foi alicerçado no Regimento Interno 

desta Casa, o qual, nas sessões extraordinárias, durante o recesso, permite a ausência do 

vereador. Podemos perceber que o nosso não comparecimento foi importante, porque 

efetivamente trouxe a comunidade para o debate do assunto, o qual também passou a ser pauta 

da mídia e das redes sociais. Somente depois disso, a comunidade passou a analisar e se 

expressar mais sobre a questão. Nobres Colegas, não foi confortável de nossa parte tomar essa 

atitude. Mas precisávamos fazer isso para atender à forte pressão da comunidade de Flores da 

Cunha, que não quer que os cofres públicos sejam onerados com tantos cargos, muitos deles para 

atender interesses partidários. Por isso lutamos com os instrumentos legislativos que permitiram 

que o projeto seja, agora, melhor analisado. E que seja revisto e apresentado usando o bom senso 

que o momento exige, ou seja, com menos cargo. Acredito que houve a percepção de que a 

comunidade não aceita o projeto da forma como foi apresentado. Sou pouco ativo nas redes 

sociais, mas recebi muitas manifestações apoiando nossa conduta, e muitas manifestações de que 

a PLC 06/2021 poderia ser mais enxuta, menos cargos. Saliento que este Vereador, por várias 

vezes, falou com os Nobres Colegas e, também, para o Executivo de que não eram necessário 

todos aqueles cargo que o mesmo pretendia criar. E também questionei o porquê de colocar 

todos aqueles projetos para serem votados em sessão extraordinária no recesso. Pensemos, já 

temos em torno de 60 CCs. Será que são necessários mais 26? O Município de Caxias do Sul, se 

não estou equivocado na pesquisa que realizei, tem um pouco mais de 120 cargos 

comissionados, contando os da administração direta e indireta. Comparem o número 
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populacional de cada município. Quero reafirmar que a bancada do MDB concorda com alguns 

pontos da PLC 06/2021 que foi retirada desta Casa. Por isso nos colocamos à disposição para 

sentarmos à mesa e discutirmos um projeto que atenda os interesses da nossa comunidade. Já 

temos um ponto de partida e, agora, é diminuir consideravelmente os cargos e, sim, 

continuarmos com os investimentos para atender também realmente quem mais precisa. Penso 

que os Nobres Colegas e, também, o Executivo precisam considerar que durante o ano de 2021, 

dos mais de 70 projetos protocolados pelo Executivo e votados nesta Casa, apenas um não teve 

unanimidade. Volto a reafirmar que todo o projeto que vier para esta Casa, que contemple os 

interesses da comunidade, seremos favoráveis à sua aprovação. Tenho sido insistente que a nossa 

maior preocupação tem que ser com as famílias necessitadas, com programas na área da 

habitação, saúde, educação, agricultura. O poder de compra das nossas famílias está reduzido 

devido à alta dos preços dos alimentos, gás de cozinha, transporte, provocadas pela inflação. 

Vamos aumentar ainda mais a oferta de programas habitacionais; disponibilizar materiais 

escolares, uniformes, calçados para os estudantes cujas famílias estão inscritas nos programas 

sociais; aumentar ainda mais o atendimento na área da saúde, oferecer mais ajuda aos nossos 

agricultores que foram fortemente afetados com a estiagem. Com dinheiro em caixa, também 

podemos atender a outras atividades econômicas que estão sendo afetadas pela pandemia da 

Covid-19 e a crise econômica atual. Falando em estiagem, levanto aqui mais uma bandeira, 

como estão os programas na área do meio ambiente? O aquecimento global está aí. Deve ser 

preocupação de todos, não só dos líderes dos países ricos. Qual está sendo nossa atuação efetiva 

nessa área? Para finalizar, reafirmo que coloquei o meu nome para concorrer a uma vaga nesta 

Casa, o fiz, por acreditar no modelo de atuação política que coloca o interesse do povo no centro 

de todas as decisões, porque acredito que o crescimento igualitário e de uma comunidade só 

ocorre quando for realizado de forma coletiva, com os interesses comum sendo prioridade, com 

o Estado, o Poder Público, garantindo a vida e a dignidade de todas as pessoas. Que tenhamos 

um ótimo ano de atuação nesta Casa. Muito obrigado pela atenção! Passo o restante do meu 

tempo para o meu Colega Vereador Ademir Barp. Obrigado!  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Colega Vitório, pela cedência desse 

espaço, desse tempo que resta do seu Grande Expediente. Então cumprimentando o Presidente 

dessa Casa, o Clodomir José Rigo; Prefeito em exercício Márcio, toda a Mesa Diretora, 

desejando um bom trabalho esse ano que se inicia para a nova Mesa Diretora desta Casa 

Legislativa, os Colegas Vereadores; falando também das pessoas que nos visitam, que nos, nos 

acompanham nas redes sociais; a imprensa, o Rouglan; os servidores da Casa, comunidade que 

nos prestigia; Daniel Gavazzoni, Chefe de Gabinete do Executivo; o Élio Dal Bó, representando 

o MDB; e a nossa corte Otávio Rocha, né, a Marília Cagnin, a Giovana Andreazza, Andressa 

Manosso que tem toda essa responsabilidade durante todo esse período da nossa divulgação, da 

nossa festa maior, acompanhada também da Tailine, que já foi nossa rainha, sempre rainha 

também da nossa Fecouva, sejam todos bem vindos! Então nós, na comunidade de Otávio 

Rocha, em toda a paróquia, estamos respirando Fecouva, Colegas e Prefeito Márcio. Então trago 

aqui, como já havia feito em outras ocasiões, em 2017 era, era pra ter acontecido a festa no ano 

que passou, mas devido à pandemia, acabamos transferindo e esse ano então ela vai acontecer e 

vai acontecer de uma forma bonita, grandiosa, tanto pelo empenho das nossas soberanas como 

pelo empenho de toda a comunidade, todo o empenho das capelas, da Associação de Amigos de 

Otávio Rocha, que é copromotora desse evento. Então trazendo só um breve histórico da nossa 

Fecouva. Na semana em que Otávio Rocha vai abrir mais uma Festa Colonial da Uva e do 

Moranguinho, quero hoje trazer um pouco da história desta festividade que vem se sobressaindo 

no distrito de Otávio Rocha. A Festa da Uva de Otávio Rocha se constitui a segunda festa mais 

antiga do estado vinculada ao tema uva e vinho. Em 1965, devido à expressiva produção de uvas, 

a presença de várias firmas vinícolas de porte e a futura inauguração da matriz de Otávio Rocha, 

fez com que surgisse a ideia da realização de uma Festa da Uva em plena colônia. A ideia partiu 

do padre Pedro Piccoli, que deve estar, se destacar que a nível regional foi a primeira experiência 
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fora das tradicionais festas da uva realizada por Caxias. As festas da uva e do vinho de Bento 

Gonçalves, a da vindima de Flores da Cunha tiveram as suas realizações a partir de 1967, um ano 

após a vitoriosa iniciativa de Otávio Rocha. A festa recebeu o nome também de “Festa Paroquial 

da Uva”, pois envolvia também as cinco capelas, sendo que duas pertenciam, pertencem a Caxias 

do Sul como município, São Luiz e Santa Justina e São Bartolomeu, ao 1º distrito de Flores da 

Cunha, que é a Linha 60, né? O jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, de 09 de fevereiro de 1966, 

trazia estampada a seguinte notícia: Dia 20, a inauguração da nova matriz de Otávio Rocha, de 

20 a 27, Festa Paroquial da Uva de Otávio Rocha. Dia 20, em meio às diversas solenidades, será 

inaugurada e benta a nova Igreja Matriz de São Marcos, da vizinha localidade de Otávio Rocha, 

dizia o jornal então da época, desse distrito de Flores da Cunha. A nova igreja, de linhas 

modernas, constituiu-se em conjunto arquitetônico digno de ser admirado. O programa elaborado 

para as festividades é o seguinte, às 09:30 horas, recepção ao governador Ildo Meneghetti, Bispo 

Dom Benedito Zorzi e as demais autoridades e convidados especiais, os quais serão saudados 

pelo senhor Alexandre Pedron. Às 10:00 horas será procedido o corte da fita simbólica pelo 

governador do Estado, seguindo-se de bênção externa do templo por Dom Benedito Zorzi. O ato 

contínuo, os ofertantes abrirão as portas da nova matriz, sendo que após celebrada a santa missa 

pelo Bispo Diocesano, cantada pelo coro dos Irmãos Maristas. Às 11:30 horas, inauguração pelo 

governador Ildo Meneghetti, da exposição de uvas e de produtos agrícolas da paróquia. Ao meio-

dia, o banquete oferecido às autoridades garantidos, e paraninfos da nova matriz; às 13:00 horas, 

abertura da exposição e visitação pública, a qual será encerrada dia 27 do mês corrente. No local 

os visitantes serão servidos de uvas de mesa das mais finas castas e vinhos da região. A comissão 

organizadora dos festejos, os quais prometem transcorrer com os mais intenso brilhantismo, é 

integrada pelos senhor Francisco Caldart, Alexandre Pedron, João Zilli, Constantino Tadiello e 

pelo padre Pedro Piccoli. Então foi só um relato breve do histórico de como começou a nossa 

Fecouva, lá em Otávio Rocha. E com certeza passaram-se 13 edições, estamos realizando a 14ª e 

essa também terá o sucesso das anteriores. Com certeza vai ser uma grande festa, o distrito de 

Otávio Rocha sempre apoiado também por Flores da Cunha, que é o nosso município, a nossa 

sede, leva o nome de Flores da Cunha. O nosso distrito de Otávio Rocha quando promove esses 

eventos os faz com sucesso, porque sabe que tem o apoio dos nossos líderes, da nossa Prefeitura 

e do nosso povo também de Flores da Cunha e da região. Então era só um breve histórico que eu, 

que eu trouxe aqui para o conhecimento desta Casa, que começou lá, com a Fecouva de 1966, 

que era denominada a Festa Paroquial da Uva e, hoje, é Festa Colonial da Uva. Então muito 

obrigado e contamos com todos no nosso distrito, lá de Otávio Rocha, na, a partir do próximo dia 

11. Era isso. Muito obrigado. 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, boa noite a todos, todas as 

pessoas já mencionada no protocolo. Hoje, Senhor Presidente, eu vim preparado pra falar, falar 

de um assunto para a nossa comunidade, um assunto muito importante, mas infelizmente vou ter 

que fazer um adendo daquilo que o nosso Nobre Vereador comentou. Eu gostaria só fazer uma 

pergunta pra população de Flores da Cunha que nos assiste nesse momento, que se, se não fosse 

pela Adin que extinguiu esses cargos, né, que o prefeito Lídio perdeu, gostaria de saber se o 

prefeito ele ia extinguir de vontade própria esses, esses cargos. Essa é uma pergunta que eu faço 

pra todos os, os moradores, os munícipes de nossa cidade de Flores da Cunha, porque parece que 

né, nós estamos criando, o Prefeito quis criar algo, algo totalmente, né, estrambólico aqui na 

nossa cidade e não foi isso que aconteceu, né? Pra população ficar bem ciente do que aconteceu, 

era só repor vinte e seis cargos dos trinta e dois que foi, foi extinto, né? E se ouve muito falar da 

oposição, que eu respeito, tenho um apreço muito grande, de que não houve diálogo, de que não 

houve participação da parte da oposição, mas houve. Por três oportunidade, o Prefeito chamou a 

oposição e mostrou a importância, né, da criação, não da criação, mas de repor esses cargos 

novamente. Então, isso não, não confere, esse discurso não, não bate, né? População, graças a 

Deus que a população de Flores da Cunha é uma população inteligente, o nosso município é o 
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que é por causa não só de pessoas trabalhadoras, mas também de pessoas inteligentes, que para e 

pensa e sabe que não é bem assim que a oposição está colocando. Eu fico até meio, meio sentido 

em falar isso, mas a gente, temos as comissões aonde eu faço parte, por diversas vezes nós 

conversamos com os vereadores da oposição, e muitos deles falaram que não iam fazer uma 

oposição antiga, uma, uma política antiga de, de vereadores, né, de outras administrações, mas a 

gente vê que não é uma política antiga, mas é uma política jurássica, né, podemos dizer, porque 

aquilo que foi, que foi feito nessa última, né, nesse, esse projeto da reestruturação foi uma coisa 

que eu particularmente jamais imaginaria que ia acontecer, né? E, com todo o respeito, gostaria 

de falar pra, pra oposição, que eles gostam de jogar pra torcida, essa que é a verdade, pois na 

votação da, dos aposentados, dos inativos, eu garanto pros senhores e senhoras que aqui estão 

presente e, também, para a população que nos assiste nesse momento, eu garanto pra vocês que 

se fosse a administração do MDB, Vereador Vitório, eu garanto que o projeto ia vim igualzinho, 

o Dal Bó ia, ia fazer o projeto, ia vim igualzinho e vocês iam estar aqui defendendo o projeto, 

com unhas e dente! Mas não, tinha o povo que estava nos acompanhando, se achou melhor, né, 

jogar pra torcida. Ao meu entendimento, isso não é fazer uma, uma política pensando no bem do 

município. Não é, eu acho que não é por aí! E a população que nos assiste, também sabe que não 

é por aí que se faz. Ah, o comentário de sempre de, ah, porque essa Casa vai trabalhar, né, para o 

bem do município, mas quando a gente se depara com um projeto nesse sentido, aí a gente vê 

quem é quem, aí começa a jogar, né, querendo jogar a população contra a Administração, que eu 

já comentei, em vinte e oito anos que eu moro em Flores da Cunha, sem sombra de dúvidas, sem 

medo de errar, eu nunca vi, com todos os problemas que se teve esse ano, a pandemia, né, 

estrutura de pessoas a menos dentro da Administração, eu nunca vi um município, uma 

administração entregar, fazer tanto pelo município. E tem coisas, Prefeito Márcio em exercício, 

tem coisas que a população não vê! Se nós, quando eu cheguei aqui, não muito tempo atrás, nós 

podíamos, eu digo nós, porque qualquer um podia dormir ali na praça que não aconteceria nada. 

Ela levantava do mesmo jeito que ela deitava, porque os índices de criminalidade era muito 

baixo. Hoje já não dá mais pra se fazer isso, né? E nós tínhamos uma defasagem de, de PMs na 

nossa cidade. Eu fui um dos primeiros que conversei com líderes de bairros, a gente fez um 

abaixo-assinado, marquei uma reunião com o Prefeito e, dali em diante, o Prefeito César e o 

Márcio fizeram uma batalha incansável em busca de, de efetivo e isso supriu resultado. Nós 

estamos com seis PMs a mais na nossa cidade. Parece que não é muito, mas a sensação de 

segurança em nosso município aumentou e aumentou e muito, pois todos, toda semana estão se 

fazendo blitz, pegando pessoas irregulares, ex-presidiários, carros roubados, traficante sendo 

preso, como eu vi sexta-feira de noite, em batida, no bairro União, pessoas sendo presas, e isso 

não conta? Ninguém aí fora chega e diz assim, ó, parabéns, muito obrigado, olha aí! E eu estou 

com uma sensação de segurança na nossa cidade muito grande. Agora eu faço uma pergunta pros 

senhores, para os munícipes da nossa cidade: Com a implementação da guarda municipal, quanto 

isso vai nos, nos garantir na parte de segurança? Isso ninguém, ninguém para pra pensar! A partir 

do momento que se vota um projeto contra, a gente está votando contra a segurança, nós estamos 

votando contra a educação na nossa cidade, que na, que a educação ia ser contemplada, nós, nós 

vamos estar votando contra o esporte, que muita das pessoas, muitos jovens na nossa cidade 

clamam por mais investimento no esporte, mas infelizmente nós, né, a oposição votou contra o 

esporte. Ia ser contemplada a área de esporte e nós votamos contra o esporte. Então, num 

contexto geral, é só parar pra pensar, a população, e pesar, é só pesar! Então aquele discurso de 

oposição, nós não, não fazemos oposição por oposição, infelizmente foi pro ralo. Que nem eu 

falei, eu não, não vim preparado pra falar sobre isso, né, ia falar outro assunto, mas infelizmente, 

com todo o respeito que eu tenho pela oposição, mas me obriguei a falar sobre isso daí. Então 

não pensa os munícipes da nossa cidade que não houve diálogo, porque houve! Isso não vão 

poder dizer que não. Agora, quando o Prefeito chamou para falar sobre isso, se não 

compareceram, o que, o que que se pode fazer? Cada um tem o livre arbítrio. Ela faz, a pessoa 

faz da vida o que bem quiser, né? Então, mas chegar e dizer que não houve diálogo, isso, isso 

jamais! Então era isso pessoal a minha contribuição por hoje. Desculpa dali a pouco o desabafo, 
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mas a gente tem que colocar as coisas também do jeito que tem que ser, né, não simplesmente 

nós jogar pras pessoas e fazer com que as pessoas venham entender da maneira que se quer. Era 

isso, Senhor Presidente. Meu muito obrigado. E tenham todos uma boa noite. 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa tarde, Senhor Presidente; Prefeito em exercício, o 

Márcio novamente; a todos que já cumprimentei, a quem nos assiste em casa pelas redes sociais; 

a imprensa aqui, o Rouglan, o nosso amigo. Bom, primeiro lugar, eu quero endossar as palavras 

do nosso Colega Vereador Luizão, falaste muito bem, essa é a verdade que a comunidade deve 

saber. E dizer que eu poderia também usar esse espaço pra falar novamente desse assunto da 

ausência dos Colegas Vereadores na sessão, de não estarem aqui cumprindo o seu papel como 

vereadores para a qual foram eleitos, mas eu acredito que a população saberá tirar suas 

conclusões. E ela espera do vereador, trabalho, ela espera que nós estejamos aqui fazendo o 

nosso trabalho. E por isso, hoje, eu quero nessa sessão falar um pouquinho do que realizei no ano 

de 2021, como Vereadora desta Casa, e apresentar então, dar transparência ao nosso trabalho, 

que é a nossa obrigação como vereador falar para o cidadão o que está sendo feito. Então nesse 

2021, realizamos diversas atividades dentro da Casa Legislativa, fora também. (Exibição de 

imagens através da televisão). Então eu começo falando um pouquinho aqui, dentro da Câmara 

de Vereadores, na qual eu estive ocupando o cargo de vice-presidente, né, da Mesa Diretora, 

assumi por um período na qual o nosso presidente Clodo esteve ausente; também fui presidente 

da Comissão de Educação, Saúde, né, a nossa super comissão, desenvolvemos diversas 

atividades, visitamos todas as escolas do município, mais algumas visitas na área da saúde e da 

assistência, enfim, um trabalho bem exaustivo, bem cansativo, mas que valeu a pena pra gente 

ouvir e conhecer de perto as demandas da nossa comunidade. E tive a felicidade então de ter 

aprovada a Comissão do Idoso, a qual encabecei e estou como Presidente, trabalhando então para 

essa bandeira tão importante do nosso município. E aí, na Comissão do Idoso, já então tivemos 

uma conquista, que foi um Guia do Idoso, que está sendo distribuído pra comunidade, ali onde 

constam os direitos, enfim, várias informações importantes. E, também, tenho a função de Líder 

de Governo, que é uma responsabilidade imensa então de comunicar e informar a nossa 

população de todo o trabalho e as ações que são feitas pela nossa Administração Municipal. Ali 

então da parte legislativa, até como eu coloquei nas redes sociais que eu publiquei esse card, a 

parte que realizamos aqui dentro da Casa então, né, foram as indicações, os projetos de lei, as, o 

que que está escrito lá, que agora, projetos de resolução, requerimentos e moção. Então essa aí é 

um pouco do que fiz na parte legislativa. Agora, eu queria falar um pouquinho então da parte que 

a gente faz na comunidade, né, que às vezes não aparece, mas que conta também muito pro 

trabalho do vereador. Tivemos aí então nos relacionando com todos os secretários municipais, 

encaminhando as demandas da nossa comunidade, discutindo ações, projetos importantes. 

Também tivemos um relacionamento muito intenso com as entidades do nosso município, com a 

Adiflores, com o hospital, com o Centro Empresarial, participamos de reuniões, conversamos, 

ouvimos demandas. Também com a comunidade, né, que nos apresentou ideias pra 

transformarmos em projetos também. Também estive representando a Casa, em viagem à 

Brasília, e conquistamos a emenda do Jerônimo Goergen, nosso amigo deputado, para a reforma 

então da ala SUS do nosso hospital, que está sendo concluída, foram investidos aí, pelo nosso 

deputado, 250 mil reais, que está sendo entregue então agora, em março, uma ala nova toda do 

SUS reformada, dando total igualdade a quem usar o nosso hospital, tanto plano como SUS, terá 

as mesmas condições de se hospitalizar lá. Participamos de diversas agendas em Porto Alegre, 

em outras cidades, inclusive com as comissões, né, com a Comissão do Idoso visitamos, com a 

Comissão do Idoso visitamos a outras casas de idosos na região também. E as pautas que defendi 

na campanha e que pude executar aqui nesta Casa, queria passar um pouquinho agora o vídeo 

dos, dos idosos, que foi um trabalho que levantei como bandeira principal e que tive a felicidade 

então de ter um projeto de lei aprovado, que criou o Dia Municipal de Conscientização e 

Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa aqui no nosso município. (Apresentação de vídeo 
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através da televisão). Já vai sair o som, pessoal. Se não tem som, não tem problema. Pode passar!  

Ali está passando rapidinho, mas a gente fez uma indicação também muito importante pra que 

dentro da possibilidade, nos próximos anos, tenhamos um médico geriatra também trabalhando 

na, no nosso SUS pra cuidar do nossos idosos, pensando no envelhecimento saudável, né? Então 

ali tem algumas coisas também, já compartilhei na minhas redes sociais um pouquinho do que 

foi realizado pelos idosos. E na emenda impositiva então do ano passado, que cada vereador 

pode destinar, então destinei 88 mil reais para a construção do Centro de Convivência, que 

iniciará agora, nesse ano, né, pra atender não só os idosos, a população em geral, mas com 

preferência aos nossos idosos, tenham ali atividades pra poder conseguir, né, ter um 

envelhecimento adequado e poder evitar com isso institucionalizações, né, que sejam os idosos 

colocado em outras casas de repouso. Também, uma pauta que defendi foi as mulheres, também 

tem um, tem um resuminho aí. Agora vai o som? Então na, nas mulheres aí, nós estivemos com o 

Prefeito então aprovando, e ele fez a sanção do nosso projeto de lei de cooperação do sinal 

vermelho contra a violência doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência 

doméstica familiar. Então trabalhamos fortemente nisso, nós temos casos de violência no nosso 

município, frequentes, defendemos essa bandeira, estivemos inclusive apoiando movimentos na 

região que tratam desse assunto, e estamos trabalhando junto com assistência social em função 

desse tema também. Então essa lei ainda não foi colocada em prática, mas a gente espera que 

esse ano ela também possa ajudar as nossas mulheres, dando uma referência onde elas possam 

buscar apoio em casos de violência. E, também, trabalhamos a questão da educação e das 

crianças bastante através também da nossa Comissão. Tem mais um videozinho também. 

(Apresentação de vídeo através da televisão). Ouvimos as entidades através da nossa Comissão, 

trabalhamos a questão do talian, da cultura também, visitamos as escolas, apresentamos as 

demandas aí com o nosso Prefeito e, também, trabalhamos a questão junto com o Vereador 

Vitório das escolas estaduais junto à 4ª CRE. Aí tivemos algumas indicações também nessa área 

da educação encaminhadas aí para o nosso Prefeito, principalmente na questão do autismo, que é 

outra bandeira que eu trabalhei bastante, que é pra gente poder dar uma qualidade melhor de 

ensino para essas crianças e que os professores também possam ter formações nessa área, né, 

porque às vezes é muito difícil lidar com uma criança se tu não tem o conhecimento de como 

fazer isso. Então propomos isso ao Executivo também, tratamos aí da questão da inovação, né, 

junto com nosso Vice-Prefeito Márcio, que está encabeçando dentro do Executivo essa pauta 

importante, junto com o Secretário Tiago, trouxemos o modelo de PL, né, que foi apresentado 

aqui nessa Casa, na legislatura passada, pelo João Paulo Carpeggiani, e o Alexandre Tonin me 

procurou e encaminhamos essa demanda pra o Executivo que tem trabalhado também, estava 

dentro das propostas da Administração trabalhar a questão da inovação. E tão logo, né, se 

conclua o projeto, virá a essa Casa para debate e pra comunidade também apreciar esse assunto. 

E questões também que debatemos aqui, voltados à agricultura, do preço mínimo da uva, 

estivemos junto com a Ministra Tereza Cristina batalhando para que o preço mínimo pudesse ser 

melhor, né, pra nosso produtor, a gente sabe o quanto é importante a uva na nossa comunidade, 

estão aqui representando, né, a Fecouva, mais, mais literal do que isso, né, estão aqui 

representando todo esse potencial que nós temos da uva, não só como fonte de, econômica, mas 

turística também pro nosso município. Então isso foi só um resumo, a gente fez com certeza 

mais coisas, que não tenho o tempo aqui de passar todas, mas tenho sempre divulgado o meu 

trabalho nas redes sociais, tenho, tenho tido um canal aberto com a comunidade, que sempre me 

procura, me liga, manda mensagem e sempre boas ideias tem vindo da população. E acredito 

que, né, nós temos aí uma caminhada muito boa pela frente a partir desse ano, com grandes 

conquistas pra nossa comunidade, projetos importantes que virão. Com certeza eu queria ter feito 

muito mais, a ânsia pra gente fazer as coisas logo, né, mas tudo tem um processo dentro da, do 

Executivo pra acontecer, às vezes tem bastante burocracia ainda, que está sendo combatida, né, 

tentando aperfeiçoar cada vez mais os processos, mas que também, né, a falta de pessoal 

contribuiu pra que a gente não conseguisse fazer mais. Então agradeço a todos que estão 
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presentes nessa Casa a oportunidade de falar e passar um pouquinho do trabalho que realizei 

neste ano de 2021. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então agradeço aos Vereadores que usaram a 

tribuna. Então encerramos o uso do Grande Expediente e passamos ao intervalo de cinco minutos 

pra organização da pauta da Ordem do Dia. (Intervalo).   

ORDEM DO DIA 

Não tendo, não havendo matéria a ser deliberada nesta sessão... 

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

acordo com o artigo 142, do nosso Regimento Interno, solicito urgência urgentíssima ao PL 

07/2022.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual a justificativa? 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse PL então trata de uma readequação das rubricas 

devido ao Governo do Estado mudar os nomes dos programas de saúde, então a gente precisa 

realocar os recursos dentro da parte contábil do nosso município pra poder utilizá-lo. Então por 

isso a gente precisa que seja feito de forma, precisa que seja feito de forma rápida pra também 

destinar os recursos para o nosso hospital.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então pedido de urgência urgentíssima ao 

Projeto de Lei nº 007/2022 está em discussão. (Nenhuma manifestação). Todos os Vereadores 

conectados? Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 007/2022 está em votação. Os 

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

pedido de urgência do Projeto de Lei nº 007/2022 aprovado por unanimidade.  

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

Solicito urgência urgentíssima ao PL 13/2022 da mesma forma.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Qual a justificativa? 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Foi realizado nos últimos dias então o concurso da 

nossa avenida, e para adequar à rubrica então para a premiação em concursos públicos para obras 

e avenidas, a abertura então dessa rubrica pra premiar os vencedores.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então pedido de urgência do Projeto de Lei nº 

013/2022 está em discussão. (Nenhuma manifestação). Então agora vamos pra votação então, 

quem, os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não ao pedido de urgência do 

Projeto de Lei 013/2022. (Processo de votação eletrônica). Pedido de urgência do Projeto de Lei 

013/2022 aprovado por unanimidade.  

Então não havendo matéria a ser deliberada nessa sessão, encaminho para a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final os Projetos de Leis nºs 088/2021 e 011/2022, e a Emenda 

Supressiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 088/2021; para a Comissão de Finanças e Orçamento os 

Projetos de Leis nºs 004, 005, 006, 007, 012 e 013/2022; para a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o ofício da Ascar, Emater-RS, que solicita 

espaço na Tribuna Livre do Poder Legislativo para explanar sobre Proteção e Conservação de 

Nascentes de Água. Então encerrada a Ordem do Dia, passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

Gostaria de informar que no dia dois de fevereiro, quarta-feira, estive acompanhando os serviços 

de alargamento, patrolamento e cascalhamento da estrada Ari Koppe, próximo à comunidade de 

São João Batista. Neste momento de safra de uva, isto é de extrema necessidade, dar condições 
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ao nosso produtor para escoar sua produção. Agradecimento meu e dos moradores locais à 

equipe da Secretaria de Obras do interior. Em 2022, renovamos a esperança e a satisfação em 

atender bem e melhor. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, gostaria de informar então que já 

retomamos a Comissão do Idoso, já realizamos uma primeira reunião pra alinhar as atividades 

que serão realizadas neste ano. E os Vereadores que fazem parte da Comissão estão convidados 

para acompanharmos a abertura do projeto Semear nas comunidades do interior, que serão 

retomadas nesse ano, após um longo período aí de pandemia, onde os idosos não puderam se 

reunir. Voltamos então primeiramente com as atividades do interior, que começam na próxima 

semana, e estaremos lá participando, acompanhando esse trabalho. Também, durante o mês de 

janeiro, né, foi bem atípico, tivemos bastante trabalho, com bastante sessões inclusive, mesmo 

sendo recesso então, que na verdade é diferente de férias, o vereador não tira férias, a gente está 

sempre atento e acompanhando as demandas. E participamos inclusive de inaugurações 

importantes do nosso Executivo, como foi a inauguração da ponte lá sobre o arroio Curuzu, no 

bairro São Pedro, e que também faz parte do Pérola, uma importante obra que foi dada 

continuidade e que atende aí a um pedido antigo da comunidade. E também, dar os parabéns a 

nossa Administração Municipal, pelo concurso de premiação, né, da, da nossa avenida 25 de 

Julho, um importante cartão postal que será a partir de agora, né, planejado e pensado para toda a 

nossa comunidade. Desejo então um ótimo ano a todos e que tenhamos então muita paz e 

sabedoria aqui no nosso trabalho. Era isso. Muito obrigada. 

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

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, também 

saúdo a imprensa; em especial, o trio de soberanas Marília, Giovana, Andressa, fico muito feliz 

pelo trabalho de vocês. Venho acompanhando também nas redes sociais, passando de vez em 

quando de bicicleta também, lá por Otávio Rocha, vi que estão trabalhando forte no fim de 

semana, ontem domingo, sábado direto, tenho certeza que farão uma excelente festa. Queria 

agradecer também o presente, o livro do amigo Floriano Molon, que estou sempre em contato, 

muito obrigado também pelo livro. Então queria também fazer um comentário a respeito do 

projeto da, sobre os cargos de confiança que foi citado esta noite, né? E pra isso, eu tenho aqui 

um, uma parte do jornal, onde que a, na coluna do dia 28 de janeiro, Carlos Raimundo Paviani 

fez uma análise. E nessa análise é bem interessante, né, porque no dia 24 de janeiro estivemos 

em sessão extraordinária, votando cerca de nove projetos, se não me engano, oito deles inclusive 

foram aprovados por unanimidade dos colegas de oposição também, lembrando que votamos o 

vale-transporte de 140, 140 reais, vale-alimentação de 600 reais pros servidores, 48 cargos de 

concurso e reajuste salarial de mais de 12,6%, que inclusive pro nosso salário como vereador. 

Somados esses investimentos, eles dão mais de cinco milhões para os cofres públicos do 

Município. E aí a gente ouve um discurso que diz que a gente precisa ter uma preocupação com 

os cofres públicos, com o dinheiro, justamente no projeto dos cargos de confiança. Fica a 

pergunta, por que somente no projeto dos cargos de confiança? E não só, e nos demais projetos 

que estivemos debatendo aqui, no dia 24 de janeiro, nenhum vereador de oposição sequer falou 

ou comentou algo. Então eu imagino que a preocupação seja realmente com os cofres públicos, 

com o dinheiro, a preocupação seja realmente com a comunidade. Eu espero que sim, espero que 

todos nós estejamos preocupados com a nossa comunidade. E ainda, pra finalizar, gostaria de 

comentar também do excelente concurso que foi realizado da avenida 25 de Julho, da 

revitalização. Tenho certeza que foi um concurso importante. Se tivéssemos feito por licitação, 

teria custado muito mais caro e, desta forma, oportunizamos que pessoas do Brasil inteiro, né, a 

nível nacional, pudessem participar. E isso deu não só oportunizou as pessoas como divulgou o 

nome de Flores da Cunha para cidades de todo o Brasil, e inclusive eu recebi um pedido de 

fotografia de drone da Argentina. Então Flores da Cunha saiu do Brasil também, participando 
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desse concurso, né, teve pessoas de outros países também interessado, isso é muito importante. 

Também, como a Silvana falou, o mês de janeiro, apesar do recesso, foi um mês de muito 

trabalho, muitas demandas, muitas pessoas nos procuraram. Estive em conversa com vários 

secretários, de Turismo, Assistência Social, Saúde, Secretaria de Governo e Administração, 

sempre procurando entender os projetos e fazer o melhor possível pra nossa comunidade. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. Boa semana a todos! 

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; pessoas que ainda nos 

acompanham, ainda dentro do projeto dos cargos, gostaríamos de dizer que nós não votamos 

contra, não houve a votação! Nós apenas encontramos uma maneira de estendermos o diálogo 

um pouco mais, conversarmos um pouco mais e levar um esclarecimento um pouco maior para a 

nossa comunidade. Não somos todo, contra todos os cargos, tanto é que para isso foi apresentado 

uma emenda das sugestões dos cargos que entendíamos que eram necessários para o momento. 

Então acreditamos que aumentar o diálogo, aumentar o tempo de análise do projeto, acreditamos 

que era o viés que nós precisávamos e que a comunidade ansiava e que nos cobrava. Então a 

oposição por oposição, a gente não estava fazendo não, porque ficamos o ano inteiro aprovando 

projetos que entendíamos que vinham do Executivo, que eram projetos bons, que eram para a 

comunidade e entendíamos que eram projetos saudáveis e que nos levavam adiante. À medida 

que apareceu um projeto um tanto polêmico, a gente pensou, analisou e nos colocamos à 

disposição também para conversar com o Executivo. Mesmo que tenha sido da forma com todos 

os vereadores, nós participamos, juntamente com o Colega Vitório, entendemos, e depois 

começamos a ouvir a comunidade. Então acreditamos sim, que possamos chegar a um termo 

comum na questão desses, desses cargos. Trocando também um pouco de assunto agora, os 

Nobres Edis receberam nas suas bancadas, “Torre Centenária de Otávio Rocha”, um livro do 

Floriano Molon, doação do autor, que me pediu que levasse aos Edis essa obra, que fala não 

somente da torre, mas fala do distrito de Otávio Rocha. A torre que tivemos o seu centenário 

comemorado em maio de 2021 e, agora, tem a contemplação com essa obra. É uma história 

sendo contada e sendo construída aos poucos e fica registrada nessas obras também do Senhor 

Floriano Molon, que tanto faz pela comunidade e por Flores da Cunha. Então me pediu que 

trouxesse o abraço e essa obra fique aí entregue para a comunidade para apreciação, para estudo, 

para ver que dia a dia a história está sendo construída como está sendo construída agora, da 

Fecouva, na sua 14ª edição, com as nossas soberanas, a Marília, a Andressa, a Giovana, e com 

toda a comunidade de Otávio Rocha, e que nem eu falei antes, no Grande Expediente, no 

município de Flores da Cunha. Então esperamos contar com a presença de todos para prestigiar 

esse grande evento lá, no terceiro distrito. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa 

semana a todos. 

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

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, Prefeito em exercício; corte da festa Fecouva, Marília, Andressa e Giovana, Tailine 

que acompanha o cortejo; demais pessoas que nos prestigiam na noite de hoje. Me sinto muito 

tranquilo, venho aqui, Márcio, de cabeça erguida, com a sensação de, do que tinha que ser feito 

foi feito. Percebemos muitas manifestações em redes sociais, não me manifestei, esperei o 

momento pra manifestar aqui, na frente de vocês, como é de costume, a minha postura sempre 

foi essa. Pelas redes sociais, todo mundo comenta o que quer, mas pessoalmente a história aqui, 

eu já vi que muda bastante. Digo aqui também e falo que a grande parte daqueles cargos 

estudamos, relemos, a Adin eu tenho aqui dos cargos que foram excluídos, mas isso aqui será 

assunto acredito que uma, pra uma audiência pública pela alguma das comissões, até mesmo de 

Justiça ou de Finanças. Cumprimento o Vereador Barp que irá presidir nesse ano a Comissão de 

Finanças. E, da mesma forma, Senhor Colegas Vereadores, Luizão, eu nunca vi um projeto 

desses vim em extraordinária e no recesso da Câmara. Primeira colocação que eu faço aos 
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Colegas Vereadores e o público que se faz aqui presente. Inclusive acho muito bonito aqui da 

parte de vocês elogiar os trabalhos, reconhecer, é merecido de quem trabalhou, só que não se 

esqueçam que o partido de vocês faziam parte também da administração passada, com cargos. 

Isso aqui eu não posso deixar de falar, o que é certo sempre vai ser certo. Da mesma forma aqui, 

eu trago um, na verdade, eu digo que é, isso é, não adianta, a gente vai discutir isso nas 

comissões, audiência pública espero que fique marcada, aí eu poderei, eu tenho assunto aqui pra 

falar uns 40 minutos, e eu provo por a e por b pra aquilo que eu falo aqui. Então eu fico no 

aguardo, Senhor Presidente, e eu acho que os nossos Colegas aqui já manifestaram a opinião, já 

deram o respaldo necessário e a gente continua à disposição como sempre estivemos, Vereadora 

Silvana! Vocês mesmo rasgam elogios falando que sempre fomos parceiro, sempre aprovamos 

maioria de projetos aqui dentro! Isso é normal acontecer, é uma democracia, entenderam? Então 

assim, eu me sinto muito tranquilo e de cabeça erguida, venho aqui a essa Casa, ocupo o meu 

espaço, a cadeira que me foi confiada pela população e fico à disposição mais uma vez. E 

acredito que vai ter momento certo de debatermos esse projeto aqui, todos nós juntos. E era o 

que eu tinha pra hoje, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

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

Presidência). Só pra nós fazer mais uma colocação à questão que o nosso amigo Vereador Guga 

colocou, ele apresentou uma emenda parlamentar ao projeto da reestruturação e teve parecer 

contrário do Igam. E esse parecer contrário na Comissão ele pegou e assinou! Então as pessoas 

que nos acompanham agora, ele mesmo sabia, né, que esse, que a emenda que ele fez era 

inconstitucional, ele sabia, tanto é que ele assinou, né? E a questão da extraordinária pra se votar, 

Vereador, esse projeto é porque nós estávamos já há um ano com defasagem dessas pessoas, e 

haveria uma, uma urgência para que se nós conseguíssemos novamente trazer, não criar, trazer 

um percentual, que não foi os trinta que eles acabaram perdendo, mas sim, vinte e seis cargos. 

Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Respondendo o teu questionamento, sim, assinei o parecer, fiz a emenda, e como a 

gente faz parte da Comissão de Constituição, assinamos, eu assinei o parecer! Eu não sou 

advogado, Vereador! Eu respeitei a opinião do assessor jurídico da nossa Casa, tá? Isso não é 

motivo pra vim aqui, querer rebater com a emenda que o vereador aqui, na verdade a bancada 

fez, tá? E outra, vi muito comentário por aí de inexperiência, imaturidade. Eu acho que o 

seguinte, o MDB administrou por muitas oportunidades esse Município aqui antes de 2021, 

Vereador, Márcio, tá? Então eu acho que inexperiência nesse momento não é a palavra certa, tá? 

Eu acho que aqui a gente fez o que devia ser feito e pautado no Regimento Interno! Não foi uma 

coisa que a gente decidiu não, a gente decidiu chegar e fazer! A gente tem jurisprudência, nós 

temos o Regimento Interno! Então só pra finalizar, mais uma vez, agradeço, Senhor Presidente, a 

oportunidade, e tenhamos todos uma boa noite! 

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

Senhor Presidente, Colegas Vereadores, complementando um pouco a fala do Colega Guga, ele 

muito bem defendeu que sim, tem jurisprudência no Regimento Interno. Só que além do 

Regimento Interno, a gente precisa respeitar a Lei Orgânica do nosso município, que é um dever 

acho de todo o vereador também ler a Lei Orgânica, que é a lei máxima dentro do nosso 

município. Lá no artigo 63, diz que a matéria que trata sobre a questão organizacional, a 

estrutura administrativa compete somente ao Poder Executivo, não é matéria do Legislativo, e 

por isso deu a inconstitucionalidade dentro da emenda proposta. Assim como lá atrás, o Colega 

Vitório também fez uma emenda ao projeto de lei da reforma da previdência, que também teve 

parecer contrário devido a uma inconstitucionalidade, visto que o projeto da previdência também 

é matéria exclusiva do Executivo. Então eu vejo, está no direito dos Vereadores de oposição sim 

fazer, mas eu vejo como uma matéria de resistência a forma como foi colocado, a emenda foi 

colocado na segunda pra postergar a sessão extraordinária pra terça. Na terça-feira, talvez a 
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comunidade não saiba, mas houve uma tentativa de uma nova emenda pra postergar pra quarta, 

só que, por problemas aí burocráticos, acabou não sendo protocolado essa emenda, que na 

verdade deveria ser uma subemenda, porque era uma emenda da própria emenda. Então houve 

ali uma falha na forma como foi conduzido os trabalhos ali. E então a gente sabe que os 

vereadores acabaram deixando, não comparecendo ao plenário pra não votar e estão no direito 

sim, estão no direito, se entendem que a população talvez precise ser mais ouvida, concordo, mas 

eu acredito que não só o Regimento Interno, a gente precisa também ouvir a Lei Orgânica do 

Município, saber como ela funciona. Nós somos criadores de leis, também fiscalizadores e, 

acima de tudo, a gente precisa fazer a lei se cumprir e não ir contra a lei máxima do nosso 

município, que é a Lei Orgânica, pra tentar talvez burlar, pra tentar usar isso como uma forma de 

resistência. Colega falou em democracia, democracia ao meu ver também é se fazer presente a 

uma votação e não se opor a votar. Não sei, eu entendo isso também como democracia, mas 

respeito a decisão dos Colegas e, em breve, quem sabe a gente possa entrar num consenso sobre 

esse tema. Obrigado. Boa semana e boa noite a todos. 

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

da Presidência). A imprensa hoje deve estar feliz, né, queria essa, esse bate-boca, mas enfim, não 

vou dar esse gostinho. Quero falar de uma importante ação aí que vai começar dia 14, que é a 

volta às aulas da nossa rede de ensino. As escolas então receberam reformas, trabalharam 

bastante aí nesse período de recesso, as dires e professoras também tiveram um treinamento, 

formação, para dar o melhor então para os nossos alunos. E durante esse ano, estaremos 

acompanhando novamente com a Comissão de Educação todo o trabalho desenvolvido nas 

escolas. E também, gostaria de informar à comunidade e principalmente aos nossos agricultores, 

que está aberto o prazo então para inscrições da bolsa de estudo na qual então os filhos de 

agricultores podem se inscrever na Secretaria de Agricultura até o dia 16 de fevereiro para 

estudarem, como é o ensino médio na escola familiar agrícola, que será um curso técnico em 

agropecuária, então ela é destinada para os filhos de agricultores que residem aqui no município 

e terão então o apoio pra que possuam essa formação. Então as inscrições, procurem a Secretaria 

de Agricultura até o dia 16. E era isso, Senhor Presidente. E uma boa semana, bom trabalho a 

todos. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok! Então encerrado as Explicações Pessoais, 

(Informes da Presidência), hoje, com um discurso um pouquinho mais acalorado, mas acho que 

isso é importante. Eu sempre falei que as discussões têm que ser aqui, nesta sala, nesta Casa, 

durante as comissões, durante as, as sessões ordinárias, extraordinárias, é aqui que tudo se 

resolve. É para isso que nós fomos escolhidos lá em 2020, cada um nas suas comunidades, nos 

seus bairros, para representar a comunidade. E a discussão tem que ser aqui, ó! Nós somos todos 

adultos, gente grande, todos conhecem as leis, o Regimento, os estatutos, cada um usa da 

maneira que quer. Então é assim que tem que ser. Democracia é ouvir sem ofensas, o debate tem 

que existir, é importante pra todas ações do município. Durante o recesso parlamentar, no dia 21 

de janeiro, o Vereador Presidente Angelo Boscari Junior esteve representando esta Casa, 

juntamente com demais Vereadores, na abertura oficial do evento “É Tempo de Vindima”, dando 

início ao período da colheita da uva, no Paradouro do Suco, no travessão Alfredo Chaves. No dia 

29, também representado pelo Vereador Luizão e demais Vereadores, Diego, Vereadora Silvana, 

na inauguração da ponte lá no bairro São Pedro, divisa com o Pérola I. Informar também, que 

nos dias 14, 15 e 16, na próxima semana, o Presidente desta Casa, o Vereador Angelo Boscari 

Junior, estará representando esta Casa em viagem à Brasília, juntamente com o Prefeito 

Municipal César Ulian, para apresentar projetos junto aos ministérios, senadores e deputados 

federais, com o objetivo de obter recursos financeiros para a realização de obras e ações no 

município de Flores da Cunha. 

Então agradeço a presença do Prefeito Municipal em exercício, Senhor Márcio Rech; a corte da 

Fecouva, 14ª Fecouva, a 4ª Festa do Moranguinho; e a todos que nos acompanharam durante a 
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sessão, a imprensa, assessores dessa Casa, público presentes, e pedindo a proteção de Deus, eu 

declaro encerrada então a sessão ordinária desse dia 07 de fevereiro de 2022, às 20:00 horas em 

ponto. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana, e paz e bem.  
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