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SESSÃO 2.685 – SESSÃO ORDINÁRIA 

14 de fevereiro de 2022 

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

sessão plenária ordinária desse dia 14 de fevereiro de 2022, às 18h10min. Cumprimento especial 

aos Colegas Vereadores, aos assessores desta Casa, imprensa, público presente; em especial, 

aqui, o ex-vereador Felipe Alexandre Salvador; suplente de vereador Valdecir Paulus, a toda a 

equipe dos embaixadores do Recanto da Compaixão Frei Salvador, também presentes aqui na 

nossa sessão, sejam todos bem-vindos, e todos que nos acompanham através do Facebook 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. Gostaria de informar que o Presidente, Senhor 

Vereador Angelo Boscari Junior, não está presente nesta sessão, pois está representando a 

Câmara de Vereadores em Brasília, juntamente com o Prefeito Municipal César Ulian. Informo, 

também, que a Vereadora Silvana De Carli não está presente nesta sessão, pois um familiar 

testou positivo para o Covid-19 e, por esse motivo, necessita cumprir o termo de isolamento. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito 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: 

Ofício nº 023/2022, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 001/2022, que “Altera o 

Inciso VII – Grupo de Atividades Complementares – 70, do Art. 14 da Lei 1.502, de 14 de 

novembro de 1991 e o Art. 17 da Lei Complementar nº 168, de 25 de janeiro de 2022, que altera 

a Lei Municipal no1.502, de 14 de novembro de 1991, que reorganiza o quadro dos servidores do 

município, dispõe sobre o sistema de classificação de cargos e dá outras providências”.  

Ofício nº 024/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 014/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$500.000,00”. 

Ofício nº 025/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 015/2022, que “Inclui os projetos 1653, 

1654, 1655, 1738 e 1739 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$2.785.000,00”.  

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

de receitas recebidas pelo Município de Flores da Cunha referente ao mês de janeiro de 2022, 

para conhecimento dos Vereadores. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação do Projeto de Lei nº 011/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que 

“Reestrutura a Feira do Produtor de Flores da Cunha e revoga a Lei Municipal nº 1.262, de 12 de 

outubro de 1989”.  

Indicação nº 003/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a sinalização vertical e horizontal, com instalação de placas de 

regulamentação e advertência na via, sentido São Valentin-São João Batista, próximo ao colégio 

Tiradentes, na comunidade de São João.  

Indicação nº 004/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada melhoria na estrada de acesso à capela de São Caetano.  

Indicação nº 005/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que realize um estudo para a implantação de placas indicativas de atrativos e pontos 

turísticos em todo nosso município. 
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Indicação nº 006/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que realize um estudo para a implantação de telemedicina para pacientes com 

classificação de risco baixo, decorrente de sintomas gripais leves/covid no município de Flores 

da Cunha. 

Indicação nº 007/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a substituição ou o reparo da canalização de esgoto público 

que se encontra obstruído nas residências entre a rua das Cerejeiras e a rua dos Araças, no bairro 

Pérola. 

Ofício da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, 

que informa que, por decisão dos membros da comissão, o Vereador Vitório Francisco Dalcero 

será o Presidente desta Comissão no exercício de 2022. 

Ofício nº 02/2022, do Presidente da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos, que responde o ofício da Câmara nº 047/2022, em atenção ao 

questionamento recebido na Ouvidoria desta Casa, informa que os vereadores compareceram em 

todas as reuniões desta comissão no ano de 2021, sendo que o Vereador Angelo Antoninho 

Boscari Junior se ausentou no dia 13 de maio de 2021 por apresentar sintomas de Covid-19, mas 

apresentou atestado e, desta forma, não houve desconto no subsídio.  

Ofício nº 02/2022, do Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que responde o ofício 

da Câmara nº 046/2022, em atenção ao questionamento recebido na Ouvidoria desta Casa, 

informa que os vereadores compareceram em todas as reuniões desta comissão no ano de 2021, 

sendo que o Vereador Horácio Natalino Rech se ausentou nos dias 12 e 25 de fevereiro de 2021 

por apresentar sintomas de Covid-19, mas apresentou atestado e, desta forma, não houve 

desconto no subsídio.  

Ofício nº 01/2022, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que 

responde o ofício da Câmara nº 045/2022, em atenção ao questionamento recebido na Ouvidoria 

desta Casa, informa que houveram 48 reuniões desta comissão no ano de 2021 e nenhum 

vereador faltou a estas reuniões.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário Vereador Ademir. Então 

encerrado a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

Vereadores; assessores e servidores da Casa, imprensa, público aqui presente; em especial, o 

grupo de embaixadores da (Recanto da) Compaixão Frei Salvador; os demais que se encontram 

aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje protocolei nesta Casa duas 

indicações, que se atendidas, serão de grande valia para todos. Uma indica ao Senhor Prefeito 

Municipal que realize um estudo para a implantação de placas indicativas de atrativos e pontos 

turísticos em todo o nosso município. Mesmo com todos os recursos tecnológicos de orientações 

disponíveis na atualidade, é importante disponibilizar uma sinalização que possibilite, com 

clareza, a identificação dos atrativos e pontos turísticos. As placas ajudam o turista que visita o 

nosso município a localizar seus atrativos, a traçar uma rota próxima ao seu destino e, também, 

obter informações sobre o local, tornando ainda melhor a experiência do turista em nosso 

município. A outra indicação também sugere ao Senhor Prefeito Municipal que realize um 

estudo para implantação de telemedicina para pacientes com classificação de risco baixo 

decorrente de sintomas gripais/Covid no município de Flores da Cunha. O paciente que procurar 

a unidade básica de saúde poderá ser atendido por um médico presencial ou por 

videoconferência. O paciente que for assintomático ou referir sintomas leves após realizar o teste 

rápido de Covid e ser triado pelo, pela equipe de enfermagem, poderá ser direcionado para uma 
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consulta por telemedicina. Esta ação agilizaria a consulta e permite que o paciente receba o 

cuidado necessário com maior comodidade. As dúvidas sobre o procedimento podem ser sanadas 

junto ao profissional na hora da triagem presencial. Desta forma, para contribuir com as boas 

ações desenvolvidas no município, solicitamos o atendimento a estas indicações. Obrigado, 

Senhor Presidente.   

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, os 

Vereadores, funcionários desta Casa, a imprensa, aos assessores, às assessoras, ao grupo do 

Recanto da Compaixão, público aqui presente e quem nos acompanham nas redes sociais. 

Indicação 003, justificativa, solicito que seja providenciado esta melhoria no trânsito local 

devido ao alto fluxo e alta velocidade desenvolvida por veículos que se deslocam no sentido 

Parada Cristal-São Valentin para Flores da Cunha. Esta é uma demanda e uma preocupação da 

comunidade e dos usuários do colégio Tiradentes. Para evitar acidentes e risco de morte, solicito 

que essa indicação seja atendida com brevidade. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. A 

indicação 004, justificativa, solicito que seja providenciado esse reparo com patrolamento, 

encascalhamento na estrada de acesso à capela São Caetano, próximo à família Bassanesi e 

Zulian. É importante, devido às condições da estrada que está, que esta indicação seja atendida 

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

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Horácio. Quero informar 

também, que durante o nosso intervalo, então o microfone estará à disposição dos embaixadores 

para fazer o uso da palavra. Com a palavra, agora, o Vereador Luiz André de Oliveira.   

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

noite à imprensa que se faz presente, um boa noite também ao suplente de vereador Valdecir 

Paulus, aos embaixadores do Recanto da Compaixão. Gostaria de destacar minha indicação 

dessa semana, ali no bairro Pérola, tem a rua, entre a rua Cerejeiras e a rua dos Araçás, uma 

reivindicação antiga da população a questão do esgoto. Aquelas pessoas, estive visitando essa 

semana, são pessoas que vivem em condições subumanas. Chegando perto das residências, perto 

da rua, a gente já sente o teor muito forte de esgoto. Então fiz essa indicação, juntamente com o 

Prefeito, peço a colaboração dele para que nós possamos a solucionar aquele, aquele problema, 

pois crianças estão ficando doentes, pessoas que estão fazendo tratamentos bastante delicado e 

nós não podemos deixar continuar do jeito que está aquela, aquela situação. Então peço a 

colaboração do Prefeito, tenho certeza de que iremos juntos estar solucionando. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Ok, Vereador Luizão. Então encerrado o uso do 

Pequeno Expediente, passamos, de imediato, ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Passo a palavra então ao Vereador Ademir Antonio Barp pra fazer 

uso da tribuna.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente, peço licença pra tirar a 

máscara, porque já estou um pouco debilitado, ainda estou com uma certa, certa gripe me 

atormentando nos últimos dias aí, ainda mais ontem, com aquela chuva, né, Colegas, não foi 

fácil, mas estamos aí. Então cumprimento Presidente desta Casa, o Clodomir José Rigo; o 

Luizão, hoje de Vice; toda Mesa Diretora, meus Colegas Vereadores, pessoas que se fazem 

presente, a imprensa; o Valdecir Paulus, suplente de vereador; ex-vereador Felipe, e os 

voluntários aí da Recanto da Compaixão Frei Salvador, a coordenação do Frei Jaime, né, é isso? 

Hoje ele estará em Otávio Rocha, fazendo a sua palestra, levando as suas sábias palavras também 

lá para o terceiro distrito e, e a programação da Festa Colonial da Uva. Então saindo daqui, 

estaremos participando também da palestra do Frei Jaime, lá em Otávio Rocha. Dizer de que o 
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assunto que me traz a essa tribuna essa noite é que no dia nove, quarta-feira passada, estive em 

Bento, na CIC de Bento, onde que essa entidade que congrega a associação comerciais, a 

indústria da serra gaúcha sediou na CIC de Bento, no dia nove de fevereiro, o sistema Fetrasul 

que apoia também essas mudanças, onde se articula as preposições para o edital de concessão do 

bloco 3 das rodovias. Então foi mais um encontro sobre as concessões dos pedágios, as obras a 

serem realizadas aqui na nossa região e que compreendem o bloco 3, como está sendo 

denominado e tratado esse assunto aqui da região nossa da serra gaúcha. Então primeiro eu vou 

falar um pouco do edital, tivemos várias reuniões e o Governo recuou e aceitou algumas 

proposições, né, Colegas, que os senhores sabem, já participaram de algumas reuniões também e 

eles acabaram aceitando algumas, não todas as que esperávamos e que eles pudessem realizar, 

mas algumas eles acataram e acabaram colocando nesse novo edital, que também está tendo 

muita contestação, foi o que ouvimos lá, na quarta-feira, lá em Bento Gonçalves. Diz o edital, 

que para a concessão de 271 quilômetros de rodovias estaduais do bloco 3, do programa RS 

Parcerias, foi publicado pelo Governo do Estado no Diário Oficial do dia 10/01. As garantias das 

propostas que deverão ser entregues até o sete de abril, no Bloco 3, a bolsa de valores do Brasil, 

em São Paulo. O vencedor do certame licitatório será conhecido no leilão previsto para 13 de 

abril. O edital prevê um critério de julgamento das propostas de, da menor tarifa de pedágio a ser 

ofertada pelas empresas interessadas. O Governo também definiu que os empreendedores terão 

de depositar previamente, à assinatura do contrato, 6,7 milhões por ponto percentual a partir do 

1% do deságio. O valor será destinado a uma conta de aporte para garantir a execução dos 

investimentos previstos no contrato. Então antes se tinha outorga, né, e agora, o Governo tem 

esses quase sete milhões ali, nada mais é do que um caução, né, pra ter uma garantia que possam 

ser executadas essas obras. O edital contempla investimento de 3,4 bilhões, cerca de 500 milhões 

a mais do que o proposto na remodelagem apresentada durante o período da consulta pública. 

Uma das novidades do edital será a construção de 10 quilômetros de ciclovias, medida inédita na 

concessão de rodovias feitas no país. Está prevista ainda a construção de mais 30 quilômetros de 

vias marginais que foram sugeridas pelos participantes durante as audiências públicas. Serão 

116,4 quilômetros de duplicações e 59,96 quilômetros de terceiras faixas. Todos os 

investimentos serão antecipados e deverão ser feitos em um único ciclo de investimentos até o 

sétimo ano da concessão. Na modelagem inicial, as obras poderiam ser feitas em períodos 

escalonados entre o terceiro e o ano 25. Então foi ganho também um certo tempo ali, inicia-se as 

obras antes, que antes iam até os 25 anos, já que a concessão fala-se de uns 30 anos. Então, além 

desses benefícios das melhorias na infraestrutura de acesso rodoviário, os municípios passarão a 

arrecadar impostos sobre os serviços referente às receitas obtidas pelas praças de pedágio, 

proporcional ao quilômetro da concessão. A estimativa de ISS a ser pago aos municípios 

envolvidos é de 718 milhões. A EGR, que atualmente administra parte das rodovias, não 

contribui com esse imposto. A concessão também engloba obras de ampliação e melhorias nos 

sete primeiros anos, além de serviços de manutenção, conservação de rodovias, que também 

contribuem com ISS ao município na realização do serviço. Então, como já foi falado, as praças 

então umas vão sofrer um deslocamento, então nesse bloco 3 começa lá, o primeiro lá em São 

Sebastião do Caí, no quilômetro 4; Flores da Cunha, que já existente então, era, vai para o 103; 

Ipê, na 122, o quilômetro 152; Capela de Santana, no quilômetro 30; Farroupilha, na 122, no 

quilômetro 45; e Carlos Barbosa, no quilômetro seis. Então os preços: São Sebastião do Caí, ele 

vai ser de 9,35; Flores da Cunha, 6,94; Ipê, 6,98; Capela de Santana, 7,28; Farroupilha, 8,61; e 

Carlos Barbosa, 7,95. Sendo que São Sebastião do Caí e Farroupilha estima-se que vai arrecadar 

56% do total dos pedágios dessa, dessas praças que serão instaladas. Então foi muito debatido lá 

e pela primeira vez houve apresentações de, não só de questionar o edital, mas também de 

apresentar soluções. Então Paulo (ininteligível), que era um dos palestrantes lá, ele é da Fetrasul, 

ele trouxe sugestões e alguma delas eu posso elencar aqui e as projeções que a própria EGR fez e 

que mesmo eu também não sendo um expert no assunto e desse assunto de projeções, eu percebi 

que tinha alguma coisa de errado, porque a projeção do aumento da população em 30 anos eles 

imaginam que é de 1,7% só, aqui na nossa região. E o PIB vai aumentar só 2,7%. Então eu 
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acredito que não, que não são projeções que possam ser confirmadas mais adiante, né? Pelo 

desenvolvimento que a nossa região está tendo, eu acredito que, que não se confirme isso e que 

vá superar, né? As sugestões propostas: um maior controle na arrecadação, controle on-line das 

arrecadações; trancar esse edital, que eu acabei citando agora; aprovar e regulamentar o free 

flow, né, que seria o fluxo livre, né, a palavra em inglês, né, que quer dizer que esse sistema é 

sem praça de pedágio e possibilita o pagamento das tarifas de acordo com o trecho da via 

efetivamente trafegado ou utilizado. Então, nos modelos atuais, a gente passa do pedágio, se 

você vai a só 100 metros além do pedágio, você já paga a mesma coisa, o mesmo valor. Esse 

sistema de free flow você vai utilizar só, pagar só o trecho que você utiliza, não, não terá as 

praças, praça de pedágio e tal. Então um sistema que já tem em vários países da Europa, que 

utilizam, e a dúvida é como implantar aqui no Brasil isso, né? Mas é uma sugestão. A tecnologia 

pra isso ela é um tanto avançada, mas tem países que já utilizam, né? Então esse fluxo livre com 

certeza viria acrescentar muito a nossas, nossas vias, né? E também, né, a arrecadação pros 

municípios, vai, ela virá com certeza, né? E esse controle on-line também, as pessoas ficarem 

sabendo quanto os pedágio estão arrecadando, pra ver se realmente aquilo que está sendo 

proposto nos contrato, nos editais, eles possam ser investido e realmente são investidos os 

valores percentuais, aquilo que eles estão sendo arrecadados. Então é uns questionamentos assim 

que foram feitos e que os municípios e a comunidade participe. A comunidade que ele, que se 

referem nessas propostas é na verdade os municípios onde que, que estão englobado esse, 

inseridos esses, esses pontos de pedágio. Então que seja transparente aquilo que acontece, porque 

trinta anos é muito tempo. Então uma concessão dessas ela tem que ser bem estudada, bem 

trabalhada e por trinta anos acredito que..., exatamente! E daí veio o Senhor Zortea, que é o, o 

Luiz Zortea, que é, que ele é ali de Farroupilha, os engenheiros aí da, do planejamento lá de 

Farroupilha, daí ele trouxe dados também e nos colocou que há uma reserva de obras que eles 

pretendem deixar, diz não, essas obras a gente não vai fazer, não estão contidas no edital, nos 

contrato, mas se a gente conseguir fazer, realizar, se as comunidades, os municípios haja um 

entendimento, está no nosso estoque de obras. Então imaginava-se que tivesse o estoque de obras 

o trevo e o viaduto lá do entroncamento lá em Farroupilha, onde que, quem vem de Porto Alegre, 

que vem pra Caxias, e quem vem de Bento, né, que há esse, esse encontro dessas rodovias ali, 

que é um afunilamento ali, imaginava-se que eles fossem construir um viaduto ali, pra facilitar, 

pra dar vasão ao trânsito ali e não está contemplado. O trevo da Forqueta tampouco, né? Aquele 

que, que inclusive irá beneficiar uma comunidade aqui de Flores da Cunha, que é Mato Perso, 

né, que tem uma ligação forte com aquela via, também não, não consta nem sequer no estoque de 

obras que eles se referem. Então é meio desolador, o pessoal estava desanimado, né? E esses 

viadutos, por exemplo, quem fez um estudo, eles custariam entre seis e a sete milhões cada um, 

tanto da Forqueta tanto aquele lá de Farroupilha, que ajudaria em muito o trânsito. Também foi 

sugerido e, por necessidade até inclusive aqui do nosso município, do Executivo de Flores, a 

duplicação da 122, daqui à Caxias, mas parece que também não acenaram com, com nada de 

positivo pra nossa duplicação aqui da 122, pelo menos entre Caxias e Flores da Cunha, haja vista 

que todo esse trânsito que aumenta aqui para se atravessar aqui, buscar a 116 através da 122 aqui 

por Ipê, passa por Flores da Cunha e sobrecarrega o trânsito entre as nossas cidades de Flores da 

Cunha e Caxias, também não está contemplado. Então eles imaginam um estudo de, um 

investimento de sete milhões, cada viaduto desses aí, e calculava-se também alguns investimento 

de alguns milhões aqui para a nossa duplicação, acabou não acontecendo e não está nem no 

estoque de obras. O total dos recursos que eles precisariam pra ser investidos aqui seriam de 60 

milhões, mas nem eles estão previstos na, no estoque de obras que eles tanto falam. Então a ideia 

lá desse encontro, desse, desse congresso, o César Conz estava nesse encontro, quem puder 

conversar com ele também, ele vai repassar as informações e acredito que eles vão, talvez 

consigam trancar esse edital aí pra dar uma reformulação, dar mais um ar, dar mais um gás até 

abril aí, pra ver se consegue inserir essas obra, porque são investimentos poucos que vem pra cá 

e os recursos que eles vão arrecadar entre esses 30 anos vão ser astronômicos. Então, no primeiro 

momento, foi retirado aquela outorga, daí eles exige esses quase sete milhões para depósito, para 
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o, a realização das obras um espécie de caução. E o Governo não sei ainda, acho que não se 

manifestou, acredito que ele vá levar adiante o edital, mas as entidades prometem, os nossos, os 

nossos deputados também estão trabalhando, tinha lá vários deputado, tinha Tiago Simon, que 

era um dos coordenadores do evento, tinha o Pepe, tinha a Fran Somensi, tinham outros 

deputados lá e todos eles se dispuseram em abraçar a causa ali, porque a nossa região precisa 

muito desses investimentos e não só de fornecer recursos através dos pedágios e ter um retorno 

tão pífio, né, que nem se imagina que possa ter nesses 30 anos de concessão dessas rodovias. 

Então o bloco 3 ele ainda ele é polêmico, ele, acredito que vai dar muito o que falar, mas é uma 

discussão saudável porque temos pessoas que realmente acreditam e que acreditam sempre mais 

que possa ser mudado e o Governo possa ceder, possa voltar atrás e reformular todas essas 

propostas que ele tem nesse edital. Então, por essa semana era isso a minha contribuição. Uma 

boa semana e uma boa noite a todos. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então agora seria o uso da tribuna para o Vereador 

Angelo Boscari Junior. Ele não se fazendo presente, então eu transfiro a Presidência ao Vereador 

Luizão para que eu possa usar a tribuna.  

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Com a palavra o Vereador Clodomir José 

Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidente; mais uma vez então boa noite 

aos Colegas Vereadores, à imprensa; que bom ver a presença aqui do nosso ex-vereador, sempre 

vereador Felipe, que por muito tempo ocupou uma cadeira nesta Casa; Valdecir Paulus, toda 

semana está aí nos prestigiando; assessores, demais público presente; em especial, aos, às 

pessoas voluntárias, né? A gente sempre tem que louvar, agradecer às pessoas que se doam, que 

fazem um trabalho voluntário em prol das outras pessoas. Parabéns pra vocês! Que tenham êxito 

no vosso, na vossa missão! Pegando o gancho nas palavras do Vereador Ademir, eu sempre digo 

que é, é ruim pra uma sociedade que nem a nossa, uma região de Caxias do Sul, Farroupilha, 

Flores da Cunha, nós dependermos de deputados que venham lá de Porto Alegre, de outras 

regiões pra nos representar, né? Infelizmente nós poderíamos ter aqui, na nossa região de mais de 

um milhão de habitantes, ter vários representantes que pudessem brigar por nós, pudesse nos 

representar nesta causa dos pedágios, que é uma causa importante. Ainda bem que não foi 

definido, que há negociações ainda para que possa ser mudado então um pouco o sistema que 

está sendo nos imposto, né? Alguns prefeitos, o Prefeito César mesmo, nós participamos de 

algumas reuniões, mas a força política de um deputado é muito maior que de vários prefeitos 

juntos. Então, tomara que eles consigam êxito e que venham melhorias para a nossa região. 

Ontem, final de semana e sábado, ontem nós estivemos então participando da Fecouva, em 

Otávio Rocha, maioria dos Colegas estiveram lá também. Feliz por ser uma das primeiras, depois 

de quase dois anos, uma das primeiras festas das comunidades. E como foi importante ver 

bastante gente envolvida, trabalhando, se dedicando, bastante turistas contentes com o que eles 

receberam, porque quando que a gente faz uma festa, né, Presidente, numa comunidade, a gente 

não faz pra nós, a gente faz pra quem vem nos visitar, quem vem apreciar a nossa comida, nossa 

gastronomia, ver a nossas paisagens. E, durante o final de semana, a gente pode ver isso. Então 

aqui, eu quero parabenizar, né, Vereador Ademir, a toda a equipe de Otávio Rocha, que quando 

que a comunidade trabalha junto, as entidades que lá representam e o Poder Público fazendo a 

parte dele, dando infraestrutura, dando todo o apoio que precisa para que a comunidade execute 

o trabalho, a festa em si. No sábado, na abertura, vários municípios aí representados, prefeitos, se 

não me engano tinha sete prefeitos de cidades vizinhas, com as suas soberanas também, 

prestigiando a abertura da nossa festa Fecouva. Então vale aqui, sim, em nome da, do vereador, 

em nome da nossa Casa, e agradecer, agradecer todo o trabalho, todo o empenho do Poder 

Público dando infraestrutura, da comunidade se envolvendo. Ontem, no desfile, felizmente veio 

a chuva, que também nós precisamos, atrapalhou um pouquinho no final do desfile, mas tudo 

excelente, tudo bem organizado. Estamos em pandemia sim, continuamos, mas cada um de nós 
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tem que ter a sua liberdade de saber respeitar o próximo. E as festas, os encontros têm que 

acontecer! A pandemia está aí, mas nós precisamos continuar fazendo esse trabalho. Com 

certeza, agora, as outras comunidades também vão fazer as suas programações, sempre 

respeitando, que nem eu falei, e que tenham êxito que nem está se tendo Otávio Rocha. Hoje 

também, nós começamos então o retorno às aulas nas escolas municipais, é outra coisa 

maravilhosa as aulas presenciais. No ano passado, todas as escolas, principalmente das 

professoras da rede pública, rede estadual, tiveram que se reinventar no modelo diferente de dar 

aula remota. Mas esse ano, Poder Público mais uma vez dando toda a infraestrutura necessária, o 

investimentos altos para que todas escolas tivessem condições de receber os seus alunos e de ter 

aulas presenciais. A aula é diferente, ela é mais aproveitada, melhor aproveitada pela, e as 

crianças necessitam desse, desse contato próximo entre elas, entre as professoras, né, Professor 

Vitório, eu acho que é importante então. Até, na quinta-feira, nós participamos da abertura do 

ano letivo, lá no Centro Empresarial, o Vereador Vitório também estava lá, numa palestra muito 

interessante que abrange todos os educadores do município, professoras, professores do nosso 

município, professores que vem de outras cidades pra lecionar aqui na nossa cidade. Então a 

importância que o Poder Público, através da Secretaria de Educação, de toda a infraestrutura 

necessária e que nós, sim, tenhamos um ano ótimo na educação. Isso é o que nós todos 

esperamos, né? Outro assunto que eu quero comentar também, às vezes a gente escuta algumas 

críticas ou através da mídia social, através da imprensa local, de alguns setores, da imprensa, e 

eu quero aqui é hoje fazer uma defesa do nosso Governo. É uma defesa, não dizer que tudo está 

correto, tudo está certo. Dizer que o governo é um governo novo, essa Casa aqui teve experiência 

o ano passada, o ano passado, sete vereadores novos, nós tivemos que se adequar quem estava 

chegando, né, vereador Felipe, de como que é o funcionamento da Casa, todos nós precisamos 

aprender e no Executivo não foi diferente! Todos vocês sabem que todos nove secretários, 

apenas um secretário estava na administração passada. Então oito secretários novos, Prefeito e 

Vice-Prefeito novos, então até você pegar o jeito de trabalhar, né, Élio Dal Bó, não é do dia pra 

noite que a gente consegue, a gente tem que amadurecer, ir aprendendo. Então o ano passado, o 

ano de 2021, apesar da pandemia, o Governo teve o ano pra, pra fazer esse trabalho com a sua 

estrutura, com a sua equipe, com seus secretários. E aqui, eu quero fazer um pedido a nossa 

Casa, que nós não sejamos um empecilho, um entravamento que não deixa o governo trabalhar. 

Que nós façamos o nosso trabalho aqui, independente de poderes, Executivo e Legislativo é 

separado, mas que nós possamos dar as mesmas condições pro nosso Prefeito César, hoje, de ter 

em suas mãos a estrutura física que os governos passados tiveram. Então já quero entrar aqui no 

projeto que essa Casa deliberou, o 006, que era dos cargos de confiança. Em cima desse projeto, 

até eu quero aqui reiterar uma informação que o Vereador Vitório trouxe na semana passada, 

aonde que o senhor dizia que Caxias do Sul tem, tinha 150 CCs, em torno de 150, né? Acho que 

a informação, não sei da onde que o senhor tirou a informação... O número exato é mil, eu vou 

deixar aqui o número exato de 1029 CCs e FGs, que o nosso projeto contempla CCs e FGs, que 

na verdade é quase a mesma função, só que os FGs são funcionários que estão hoje, concursados 

que estão trabalhando, que ganham um FG pra assumir um outro, um outro encargo um 

pouquinho maior, né? Então somando os FGs e os CCs no município de Caxias do Sul, temos 

1029, sem contar Codeca, Samae, Ipam, FAS, que são autarquias que trabalham em conjunto 

com a, com o município, mas que também lá existem CCs e FGs. Então talvez, eu não sei onde 

que o senhor pegou a informação, só pra, pra dizer que com o tamanho de Caxias do Sul, era 

impossível que tivesse 150 CCs, né? Então por isso que eu digo, deixe, deem a chance, que nós 

possamos, nós Câmara de Vereadores, dar a chance pro Prefeito executar o seu trabalho, 

executar o seu pensamento, o seu programa de governo, mas com condições parecidas que o 

Executivo teve nas outras anteriores a do César. Então é isso que eu peço. Então nós podemos 

ver, apesar do ano de 2021 ficar um pouco difícil, o Governo trabalhou, trabalhou bastante. Nós 

temos aqui o Diretor de Obras, o Miro Viasiminski, que é testemunha, quantos trabalhos foram 

feito nas estradas, alargamento, asfalto estão acontecendo, obras estão acontecendo. A nossa 

saúde municipal foi destaque regional, muito foi trabalhado em 2021. A educação, eu tenho 
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números aqui também, na saúde foram gastos 29 milhões, foram investidos 29 milhões em 2021; 

na educação, trinta e seis milhões e oitocentos mil reais, então o Município faz a parte dele. E 

nós precisamos, como Câmara de Vereadores, contribuir e fazer a nossa parte. E nós estamos 

fazendo, todos nós estamos fazendo! Então é importante sim, que nós, que nós possamos 

discutir, avaliar e desejar que 2022, a pandemia devagarinho nós vamos trabalhando com ela, 

vivendo com ela, o Executivo precisa trabalhar, esta Casa precisa trabalhar para fazer sempre o 

melhor pra coletividade. Nós não podemos pensar em nós, na nossa rua, no nosso bairro, nós 

precisamos pensar em todo, toda a cidade, todas as áreas, é educação, é saúde, é o esporte, a 

infraestrutura, saneamento de esgoto, então a cidade ela abrange todas essas... E a nossa Câmara 

de Vereadores ela é importantíssima, porque tudo que é projeto que vem do Executivo é nós que 

avaliamos, é nós que discutimos nas comissões, damos os nossos pareceres, ou favoráveis ou 

contrário, que é legítimo, cada vereador tem essa prerrogativa, é pra isso que nós estamos aqui, 

pra nós fazermos sempre o melhor pro município. Então eu quero sim, aqui na segunda semana, 

hoje o presidente não está aí, o Vereador Angelo, quero desejar a ele, que ele tenha um ótimo 

ano à frente desta Casa, conjunto com todos nós vereadores, cada um na sua função. Que essa 

Casa possa, sim, desempenhar o papel dela cada vez melhor, para que lá fora nós chegamos, 

podemos chegar lá no final do ano, no final do mandato, das pessoas saberem quem são os 

vereadores, o que que os vereadores fizeram na sua passagem nesta Casa, né, vereador Felipe? A 

gente é vereador enquanto a gente está aqui, depois nós passamos, vem outro em nosso lugar e 

continua o trabalho. Nós não somos dono disso daqui, o Prefeito não é dono da Prefeitura, então 

por isso que nós precisamos cada vez mais, eu sempre digo, quanto mais as entidades, as 

comunidades, os setores estiverem unidos, Flores da Cunha vai cada vez melhor, cada vez 

melhor. E eu tenho certeza que é isso que todos nós queremos e estamos aqui trabalhando para 

que isso aconteça, né, Valdecir, esse é o objetivo de cada um de nós. Então eu agradeço a 

atenção de todos vocês. Obrigado pela presença e tenham todos uma boa noite. Obrigado.  

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Retorno a Presidência ao Vereador Clodomir 

José Rigo.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrado o Grande Expediente, passamos 

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

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 004/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$2.413,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 004/2022 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, esse projeto então ele 

destina-se a criar uma rubrica de despesa orçamentária pra aplicação de recursos financeiros 

oriundos da portaria GM3617. Então os recursos serão utilizados na aquisição de insumos 

estratégicos na atenção básica da saúde para a Covid-19, tendo em vista que na lei de Orçamento 

em vigor não contemplava esta rubrica. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 004/2022 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 004/2022 aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 005/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor 

de R$55.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão 

em que o projeto tramitou. 
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VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 005/2022 está em discussão. 

(Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 005/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis 

votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 

005/2022 aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 006/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor 

de R$400.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão 

em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 006/2022 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Então esse projeto, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

destina-se a criar rubrica de despesa orçamentária para aplicação de recursos financeiros oriundo 

de emenda parlamentar, conforme a portaria nº 3.800/2021, do Ministério da Saúde. Os recursos 

serão utilizados no incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde 

para cumprimento de metas. Então também este projeto não estava contemplado na lei de 

Orçamento e, por isso, se faz a necessária abertura desta rubrica. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 006/2022 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 006/2022 aprovado por unanimidade.  

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”. Solicito ao Secretário 

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

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 007/2022 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, este projeto então ele 

destina-se a adequar a classificação orçamentária do orçamento vigente ao novo programa criado 

pelo Governo do Estado. Então ocorre que os programas de saúde “Porta de Entrada RUE”, 

“Saúde Mental” e “SM em Hospital Geral” foram unificados em um único programa 

denominado programa Assistir. Como a classificação orçamentária do PPA, da LDO e da LOA 

em vigor não estão adequadas a esta unificação de programas, há necessidade de estabelecer uma 

nova classificação, possibilitando assim então a correta aplicação dos recursos financeiros 

advindos do Fundo Estadual da Saúde. Era isso, Senhor Presidente. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, que bom ver chegar a 

esta Casa projetos que destinam recursos para a área da saúde, porque saúde não é um artigo de 

luxo para quem pode pagar, é uma necessidade e um direito humano. A saúde pública é a que 

garante a nossa dignidade. Por isso, fico feliz em ver ações e projetos de lei que buscam colocar 

dinheiro em serviço de saúde preventiva, detecção e tratamento às doenças. É fundamental e 

assertivo todo o investimento feito na área da saúde. Que sejam protocolados mais projetos que 

atendam às demandas sociais de nosso município. Obrigado pela atenção. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 007/2022 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 007/2022 aprovado por unanimidade.  
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Projeto de Lei nº 012/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor 

de R$26.500,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão 

em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 012/2022 está em discussão. 

(Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 012/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis 

votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 

012/2022 aprovado por unanimidade.  

Estava na pauta da Ordem do Dia desta sessão o Projeto de Lei nº 013/2022, que “Autoriza a 

abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$55.000,00”. Porém, o autor do projeto 

solicitou, através do ofício nº 026/2022, a retirada da pauta. Desta forma, o projeto não será 

votado nesta sessão.   

Finalizada então a Ordem do Dia, eu encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final o Projeto de Lei Complementar nº 001/2022; para a Comissão de Finanças e 

Orçamento os Projetos de Leis nºs 014 e 015/2022; e para a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos os Projetos de Leis nºs 086/2021 e 011/2022. 

Passamos, agora então, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, boa noite a todos, 

também ao público que ainda nos acompanha. Primeiramente queria parabenizar então o pessoal 

do Recanto da Compaixão Frei Salvador, um projeto muito bonito, que tenho certeza que tanto 

empresas como a comunidade abraçando este sonho lá do amigo Frei Jaime, com certeza vai ser 

concretizado e vai ajudar muitas pessoas. No ano passado, eu tive a oportunidade de participar de 

uma palestra do Emílio Finger, também aqui da nossa terra, junto com o Frei Jaime, que esteve 

abrindo lá na UCS, e na oportunidade então já fiquei conhecendo um pouquinho do projeto, 

desde lá tenho também um carinho especial por esse trabalho então que vocês fazem. Parabéns! 

Também gostaria de mencionar, como já falou acho que o Colega Ademir e também o Colega 

Clodo, sobre a Fecouva, né? Não poderíamos deixar de falar dessa belíssima festa que está 

acontecendo lá no distrito de Otávio Rocha. Eu estive presente na sexta, no sábado e, também, 

no domingo, e dou destaque aqui para algumas coisas que eu vi lá, que me marcaram bastante. 

Então no sábado, na abertura, onde diversas autoridades estiveram falando, me chamou atenção 

o comentário do Presidente da Ceasa, Ailton Machado, que trouxe alguns números de quanto que 

Otávio Rocha contribui com a Ceasa, lá de Porto Alegre, tanto na, no fornecimento da cebola, do 

morango, da uva. E ele destacou que é um dos polos mais importantes, das regiões mais 

importantes que abastece todo o estado do Rio Grande do Sul, assim como o sul de Santa 

Catarina. Então Otávio Rocha vem mostrando, né, a força que tem, que movimenta tanto a 

econômica de Flores da Cunha, a importância que o distrito de Otávio Rocha tem. Também 

destaco aqui, né, parabéns, Ademir, pelo almoço, tanto no sábado como domingo, eu só ouvi 

elogios das pessoas que estavam lá e que estiveram prestigiando tanto o almoço quanto o 

menarosto de ontem, domingo. Também queria dar destaque pelo, pro desfile que aconteceu na 

tarde de ontem, embora a chuva tenha atrapalhado um pouquinho lá no final, mas todos estavam 

esperando também por essa chuva, principalmente os agricultores ali da região de Otávio Rocha. 

E o desfile também, com recorde de, acho que eu nunca vi tanta gente nas ruas de Otávio Rocha 

como eu tive a oportunidade de ver ontem. Isso mostra mais uma vez a união da comunidade de 

Otávio Rocha. E não por nada, então consegue ter esse resultado tão próspero que é a festa lá da 

Fecouva. Também, pra finalizar, queria só dar as boas-vindas então, o bom retorno pros 

professores, hoje inicia então, iniciou o ano letivo. E desde o início da pandemia foram, foi 



 

Anais 2.685, da Sessão Ordinária do dia 14 de fevereiro de 2022. 429 

difícil pra, como o Vereador Clodo falou, essa, esse trabalho que veio sendo feito, né, muito 

prejudicado, e que bom nós podermos retomar as aulas com os alunos e com os professores 

presencialmente. Então boas-vindas a todos os professores. E, pra finalizar, só queria desejar 

uma boa viagem pro nosso Prefeito César e, também, pro nosso Presidente Angelo, que estão 

indo à Brasília hoje, foram à Brasília hoje, e que possam então trazer notícias boas e recursos pro 

nosso município de Flores da Cunha. Era isso. Uma boa semana e boa noite a todos. 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, boa noite a todos! Gostaria de 

registrar a presença do Valdomiro Viasiminski, ex-vereador da nossa cidade, também atual 

Diretor de Obras. Aproveitando já a presença dele, gostaria de agradecer ao trabalho muito bem 

feito, executado em Lagoa Bela, né? Pessoas, falei com moradores ali, me falaram que há muito 

tempo não se fazia um trabalho do jeito que o Valdomiro executou ali naquela estrada, costeando 

o, as terras dos Falavigna ali. Então valeu, Miro! Parabéns pelo trabalho desenvolvido à frente 

da, do Obras. Gostaria também de falar que na semana passada, eu e o Marcelo, o meu assessor, 

estivemos visitando o bairro Pérola e levantando algumas reivindicações ali da população, 

antiga, e que há necessidade de nós estarmos fazendo o quanto antes. Também estive na sexta-

feira, na Fecouva, no show do Guri do Uruguaiana, né, eu acho que muito importante depois de 

tanto tempo, né, a gente ter um evento, um show que nem foi o show do Guri de Uruguaiana. 

Parabéns ao Presidente da festa, parabéns ao Barp, que também está bastante envolvido, né, na 

coordenação da festa, da Fecouva. Também no sábado, na abertura, a gente esteve na 

oportunidade recepcionando o Deputado Carlos Gomes, a Fran Somensi. Na oportunidade, o 

deputado já também nos garantiu, nos assegurou com mais uma emenda de 300 mil reais para o 

nosso município. Somando todas as emendas dentro de um ano, são 900 mil reais, Senhor 

Presidente, que o nosso deputado envia pro nosso município, que vai ser de extrema importância 

pra esses recursos então em infraestrutura, e como na saúde também podemos aplica-los. 

Também hoje, eu estive representando a Comissão do Idoso, no Alfredo Chaves, aonde que se 

início as atividades do projeto Semear, estive presente. É muito importante, né, a valorização do 

nosso idoso em nosso município. Também tivemos a reunião também da Comissão do Idoso 

recebendo os embaixadores do Recanto da Compaixão, né, Frei Salvador, aonde já tive, de 

imediato, um respeito muito grande pelo trabalho dessa, desse embaixadores que estão fazendo. 

Pode ter certeza que esse projeto vai vim não só beneficiar Caxias do Sul, mas como Flores da 

Cunha e seus arredores, né? E por isso a importância de todos pegar com toda força em ajudar. 

Então era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! E tenham todos uma boa noite! 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, primeiramente quero 

dizer que estive na quinta-feira, dia 10, na abertura do ano letivo das escolas de nosso município, 

juntamente com o nosso, o Nobre Vereador Clodomir Rigo, prestigiando todos os profissionais 

envolvidos no ato de ensinar e apreender, pois somos sabedores que uma educação de qualidade 

para todos eleva a condição de igualdade tão buscada pela sociedade contemporânea. Também 

estive na abertura da Fecouva, no último sábado, prestigiando a feira. Feira que mostra a força e 

a determinação de nossos bravos agricultores, demostrando também a união e a garra da 

comunidade de Otávio Rocha. Parabéns a todos os envolvidos! Também quero agradecer ao 

Colega Vereador Clodo, Clodomir José Rigo e à Vereadora Silvana De Carli, por confiar neste 

Vereador a Presidência da Comissão da Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e 

Direitos Humanos. Tenho a convicção que, juntos, possamos dar continuidade ao trabalho que 

esta comissão iniciou no ano passado. Estaremos atentos aos assuntos de responsabilidade desta 

comissão. Também, agradecer aos Colegas que se somaram aos membros da Comissão 

Temporária da Água, na divulgação das dicas para um consumo consciente de água potável, 

material produzido pela nossa assessora Shamila, a qual agradecemos. Também quero aproveitar 

para comentar que na minha fala de segunda-feira, dia sete, mencionei somente os 120 cargos de 



 

Anais 2.685, da Sessão Ordinária do dia 14 de fevereiro de 2022. 430 

CCs de Caxias do Sul. Os quase 900 cargos de FG não foram computados na minha fala, porque 

eu estava falando apenas de CCs. Obrigado pela atenção! Boa noite a todos e todas. E uma ótima 

semana! 

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; boa noite a todos! Ainda em 

tempo, citar o nosso amigo Antoninho Conz, o Élio Dal Bó; o Miro, realizando o seu trabalho à 

frente das secretarias, das suas obras, que sempre se envolveu no nosso município. Dizer de que, 

agradecer os Colegas que vieram prestigiar a nossa Fecouva, que diz que a retomada não podia 

ser melhor, puderam observar e participar desde sexta-feira. Fiquei feliz em ver cada um dos 

Colegas durante os três dias do evento, na sexta, no sábado e no domingo. E toda essa retomada 

não podia ser melhor, tanto pelo público como pela vontade de participar, pela vontade de se 

encontrar e de retomar uma vida normal, mesmo mantendo todos os cuidados que são 

necessários para combater o nosso, que temos que conviver com nosso, na nossa pandemia. 

Então era já pra ser realizada no ano passado e esse ano está acontecendo, e graças a Deus 

acontecendo de uma forma plena, uma forma agradável, e o envolvimento de toda a comunidade. 

Queria fazer um agradecimento ao Michael Molon, que ele é membro da nossa Associação de 

Amigos de Otávio Rocha e, dentro da associação, eu sou o Presidente atual. Mas destacamos 

sempre um membro da associação para promover, juntamente com a associação, a Festa Colonial 

da Uva e a Festa do Moranguinho. Então, desde 2009, também foi agregado o morango, por ser 

essa cultura que vem ganhado espaço. E como bem diz o diretor lá da Ceasa, Otávio Rocha hoje 

é um, o polo produtor e fornecedor para todo o Rio Grande do Sul. Então é bom ouvir essas 

palavras, vocês puderem estar lá e é bom ouvir também das pessoas que participam lá. Se 

trabalha, mas também se sabe festejar. Então a gente agradece todas as autoridades e, também, a 

Prefeitura que vem dando um suporte bom para o distrito. E esperamos que, durante toda essa 

semana, os shows continuam, a programação está acontecendo, nesse momento temos o Frei 

Jaime Bettega, pessoal aí do, dos embaixadores, então ele estará lá conosco, a partir de agora 

deve estar já iniciando a sua palestra com, sempre com a sua motivação conhecida. Então é, de 

dizer que mais uma vez o evento é um sucesso e até domingo que vem continuará sendo com 

certeza todos os dias, agora só na programação na parte da noite mais intensa, umas palestras 

culturais, palestras motivacionais e voltadas aos nossos agricultores. E ontem, no final do desfile, 

fomos agraciado com uma generosa chuva. Então em momento algum pensamos que ela 

atrapalhou, acredito que ela veio a nos somar e abençoar também os nossos agricultores. Por ora 

era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente; ao Diretor 

de Obras, o Valdomiro; e demais já citados. Concordo plenamente com as melhorias da avenida 

25 de Julho. Flores da Cunha precisa de uma interferência de norte a sul desta via. Antes, porém, 

precisamos rever os acessos irregulares que possuímos. Destaco RS-122, acesso à Lagoa Bela; 

RS-122, acesso à rua Júlio de Castilhos. Quero deixar registrado nesta Casa, que são dois pontos 

de alto risco para veículos e condutores, se faz necessário a construção de trevo de acesso. 

Sábado, participei da abertura oficial da Fecouva e a Festa do Moranguinho, em Otávio Rocha. 

Parabéns à comissão organizadora e à comunidade! Boa noite, uma boa semana a todos. Era isso, 

Senhor Presidente. 

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

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, público aqui presente, seu Antoninho, o 

Élio Dal bó, o Miro que se faz aqui, a imprensa, ex-vereador Felipe, representantes do Recanto 

da Compaixão, muito boa noite a todos! Venho aqui, hoje, parabenizar a organização da nossa 

festa no distrito de Otávio Rocha, a Fecouva, na pessoa do Michael Molon. Da mesma forma, 

sinta-se parabenizado, Colega Vereador Barp, por se fazer parte da diretoria da festa. Me fiz 
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presente no sábado, às dez e meia, na abertura, aonde contamos com representantes políticos, 

deputados estaduais, federais em nosso município, muito se falou, muito se defendeu a 

agricultura. Da mesma forma, fizeram menções à estiagem fortíssima que o nosso, o nosso 

município, a nossa região, o povo gaúcho vem enfrentando em relação ao clima, né, no estado do 

Rio Grande do Sul. Da mesma forma, como os Vereadores aqui já endossaram, nas palavras do 

Presidente da, do Ceasa de Porto Alegre, Flores da Cunha e Otávio Rocha representam uma 

parcela muito importante na produção de algumas culturas, né, de alimentos. Isso mostra que é 

um povo trabalhador, Senhor Presidente, é um povo que mais produz, que produz e mantém 

abastecido o estado do Rio Grande do Sul. E digo aí, diga-se de passagem, que até mesmo muita 

mercadoria do nosso município vai pra outras regiões não sendo o estado do Rio Grande do Sul. 

Então muito bom ouvir essas palavras aí do, do Machado, né, o Presidente do Ceasa de Porto 

Alegre. Da mesma forma, estive visitando os stands, né, da nossa festa, aonde estive presente lá 

numa empresa de tratores, e no fluir de uma possível negociação, não tenha o trator cadastrado 

no Mais Alimentos, né, que é um programa onde o produtor consegue financiar por vários, por 

vários anos aí, com uma carência muito acessível ao produtor, infelizmente não se encontrou. 

Então acho que é isso que a gente tem que cobrar também do nossos representantes, que além da 

estiagem que estamos passando, procurar ter linhas de créditos, que a gente possa ser acessível, 

adquiridos. Claro, aquela marca em específica não estava, claro que temos outras marcas 

também. Mas não falo só de aquisição de equipamento, falo na questão de subsídios, de um 

seguro agrícola pra parreira em época de geada, chuva de granizo, que por muitas vezes, quando 

se aproxima da geada, não tem mais o seguro disponível. É esse tipo de cobrança que nós 

Vereadores devemos fazer também pros nossos representantes estaduais e federais. Mas, pra 

finalizar, Senhor Presidente, agradecer a oportunidade. Estive também no domingo presente, um 

belíssimo desfile, a chuva veio no momento certo. E agradecer a todos os Colegas Vereadores aí, 

Senhor Presidente, pela palavra. Muito obrigado. 

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

Senhor Presidente, Colegas Vereadores, queria apenas complementar uma fala, numa crítica do 

Colega Vereador Horácio, quando ele cita que seria sim mais importante talvez a gente pensar 

nos acessos de Lagoa Bela, também no acesso da Júlio de Castilhos, são vias, são rotas inclusive 

que ficam perto da minha casa. Porém, faço uma ressalva, né, a avenida 25 de Julho é uma via 

municipal, enquanto que a ERS-122 pertence ao Estado. E se a gente reparar um pouco e lembrar 

do ano passado, nosso, assim como o Vereador Ademir falou muito bem sobre as rodovias em 

sua tribuna, no ano passado o Prefeito César muito bem pleiteou junto ao Estado pra que fossem 

feito algumas melhorias para a nossa cidade, dentre elas está a rotatória ali do, de Lagoa Bela, 

assim como outros acessos, assim como a via lateral que eles prometeram fazer, passando ali, 

costeando a RS-122. Então acredito que o Município sim está preocupado também em fazer 

essas melhorias nesse trecho tão importante, que inclusive já teve mortes. No próprio sábado, ali 

perto de casa, uma pessoa perdeu a vida, com 31 anos, batendo numa árvore e saindo da rodovia. 

Mas acredito que a gente precisa entender que uma via é municipal, então o Município pode, a 

avenida 25 de Julho interferir muito mais fácil, enquanto a RS-122 tem que interceder junto ao 

Estado. E a gente sabe que não depende só da boa vontade do município, mas também do Estado 

querer fazer alguma coisa. Era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos.  

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

Presidência). Quero colocar assim, que já deixei bem claro, que sou totalmente favorável. 

Apenas coloquei que me vejo, vejo uma preocupação dos acidente que já aconteceu, então a 

respeito disso que eu coloquei que eu vejo essa necessidade, pelo bem do povo, pelo bem do 

motorista, de quem ali está trafegando. Então por isso que eu peguei e solicitei, mas deixei bem 

claro que sou totalmente favorável à avenida sim. 

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

passamos aos Informes da Presidência. Então, no último dia 10 de fevereiro, então estive, 
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juntamente com o Vereador Vitório, representando esta Casa na abertura do ano letivo 2022, no 

Centro Empresarial de Flores da Cunha. No dia 18 então, no último sábado, o Presidente dessa 

Casa, o Vereador Angelo Boscari Junior, esteve representando, todos nós Vereadores presentes, 

na abertura oficial da 14ª Fecouva e 4ª Feira do Moranguinho, em Otávio Rocha. Quero aqui 

agradecer a presença de todos os Vereadores que prestigiaram o evento e principalmente temos 

que destacar o nosso Colega, que era garçom no almoço, né? Ele está me cobrando aqui, que 

ninguém estava elogiando ele, então vamos elogiar o Vereador Ademir, como Presidente da 

Associação, trabalhando em todos os serviços daquela excelente festa.  

Então quero agradecer aqui a presença de todos, a proteção de Deus, quem nos acompanharam 

durante essa sessão, e declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 14 de fevereiro de 2022, às 

19h46min. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, boa recuperação a nossa Colega 

Vereadora Silvana, e uma boa viagem pro nosso Colega Vereador Angelo, que foi a Brasília. 

Então boa noite a todos, e paz e bem! 
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