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SESSÃO 2.633 – ORDINÁRIA 

17 de maio de 2021 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão 

plenária ordinária deste dia 17 de maio de 2021, às 18h08min. Cumprimento os Colegas 

Vereadores, a imprensa, a todos que nos acompanham através do Facebook Câmara de 

Vereadores de Flores da Cunha, e as pessoas que estão presente aqui no plenário, obrigada pela 

presença. Solicito um minuto de silêncio em respeito às vítimas do Covid-19. (Minuto de 

silêncio).  

Conforme Resolução 063/2015, durante o mês de maio, no início ou no final da sessão, será 

cantado o hino do município em homenagem ao aniversário do município de Flores da Cunha. 

Hoje então é o dia que comemoramos 97 anos da nossa querida Flores da Cunha. Por isso, 

convido os Colegas Vereadores e servidores desta Casa e o público presente para cantarem o 

Hino de Flores da Cunha, letra e música de Ivo Gasparin. E na sequência, será exibido também o 

vídeo que foi lançado hoje, em comemoração ao aniversário do município. (Execução do Hino 

de Flores da Cunha). Agora, vamos assistir ao vídeo produzido então pelo nosso Poder Público. 

(Exibição de vídeo através da televisão). Vamos dar uma salva de palmas então para a nossa 

cidade. Esse vídeo então foi elaborado aí com a, pelo Poder Executivo, né, através do 

departamento de Cultura, a Natalina que coordenou, junto com o Juliano Carpeggiani, e retrata aí 

97 pessoas do nosso município, né, que, essa diversidade que nós temos em nossa cidade que, 

que faz ela o que é hoje, né, uma cidade com qualidade de vida, desenvolvida e que todos se 

sentem acolhidos aqui.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Então 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 LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 053/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 008/2021 e informa que o 

processo licitatório do pregão presencial nº 82/2020, referente à compra do caminhão, encontra-

se disponível, na íntegra, no site oficial do Município, no Portal da Transparência, em atenção ao 

requerimento nº 029/2021; e também, encaminha o memorando nº 092/2021, da Secretaria de 

Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito, e o memorando nº 036/2021, da Secretaria de Obras e 

Viação, contendo informações sobre o levantamento topográfico da estrada da comunidade de 

São Martinho, em atenção ao requerimento nº 030/2021, ambos de autoria do Vereador Carlos 

Roberto Forlin.  

Ofício nº 054/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 033/2021, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$370.000,00”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Resolução nº 004/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que “Cria 

Comissão Especial destinada a realizar estudo e propor melhorias na legislação que tange às 

políticas públicas de questões ligadas ao tema da água em Flores da Cunha”.  

Indicação nº 190/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o conserto da tela e a colocação de uma nova camada de areia 

na quadra da pracinha do bairro Vindima, além de efetuar o corte da grama e a limpeza naquele 

local. 
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Indicação nº 191/2021, de autoria do Vereador Bertinho Piccoli, que indica ao Prefeito 

Municipal que troque o nome da escola municipal Benjamin Constant para escola municipal 

Angelo Giusti. 

Indicação nº 192/2021, de autoria do Vereador Bertinho Piccoli, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja realizado o alargamento, bem como outras melhorias na estrada segundo 

braço, no sentido sul-norte, da estrada Gerardo Santin Guarese, situada na comunidade Sete de 

Setembro, conforme mapa anexo. 

Indicação nº 193/2021, de autoria do Vereador Bertinho Piccoli, que indica ao Prefeito 

Municipal que verifique, junto ao Governo do Estado (EGR), a possibilidade de isentar os 

moradores das capelas São Roque, Nossa Senhora de Fátima, São Vitor e Nossa Senhora do 

Carmo do pagamento da taxa cobrada pelo pedágio situado no km 100 da ERS-122. 

Indicação nº 194/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto do calçamento ou a sua total pavimentação na rua João XXIII, no trecho a 

partir da residência de número 1669 até a esquina da rua Dom Finotti, conforme imagens anexas. 

Requerimento nº 035/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que requer 

a licença, por motivo de saúde devidamente comprovada, no período de 10 a 25 de maio de 

2021, conforme artigo 72, inciso I, da Resolução nº 080, de 22 de dezembro de 2020.  

Requerimento nº 036/2021, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que requer 

a retirada do requerimento nº 035/2021, uma vez que a situação não está de acordo com a 

Resolução nº 080, de 22 de dezembro de 2020, Regimento Interno. 

Moção nº 014/2021, de autoria do Vereador Bertinho Piccoli, que apresenta Moção de 

Congratulações à agricultura e à pecuária familiar do Rio Grande do Sul, a ser encaminhada para 

os Deputados Federais, Senadores, Ministra da Agricultura, Ministro da Economia e Presidente 

da República, conforme lista anexa. 

E-mail da bancada do Progressistas, em nome do Presidente e Relator da Comissão de Finanças 

e Orçamento, Vereador Diego Tonet, que encaminha a agenda de instrução do Projeto de Lei nº 

028/2021, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras 

providências”, para conhecimento dos Vereadores. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhora Presidente; Caros Colegas 

Vereadores, um boa noite especial aos, pessoal que trabalha na Câmara, aos assessores e os 

funcionários; um boa noite todo especial a todos, não vou mencionar nome pra não me esquecer 

de alguém; e também, um boa noite todo especial ao pessoal que nos acompanha através do 

Facebook. Hoje gostaria de falar um pouquinho da indicação que protocolamos essa semana, que 

é a rua João XXIII. Muitos conhecem que é uma rua que dá acesso ao bairro Colina de Flores, 

rua essa que vocês vão olhar nas imagens aí que está bem deteriorado esse calçamento de PAVS, 

né? (Exibição de imagens através da televisão). E ali o pessoal, tem uns buracos e o pessoal 

acaba camuflando esses buracos aí com, com varredura, com folhas. E eu, por diversas vezes aí, 

que eu saio bem cedo e está ainda escuro, quase que caí num buraco desses de moto aí. Ia ser um 

estrago bastante grande, pessoal, porque é bem íngreme essa, essa rua aí. Então, e se os senhores 

puderem mostrar nas imagens, ele está bem deteriorado, ele está se desmanchando, né? Então 

antes de qualquer coisa que aconteça algo mais, né, mais forte aí com, com a população, um caso 

de acidente, nós podemos sim evita-lo, né? E pedimos aí a, a ajuda do Prefeito aí pra que venha 

nos atender nessa solicitação. Era isso por hoje, Senhora Presidente. Muito obrigado!   
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PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Colega Vereador Vitório Francisco 

Dalcero. 

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

Vereadores, servidores da Casa, público aqui presente, imprensa e os que nos acompanham 

através do Facebook. Hoje indico ao Senhor Prefeito Municipal a reivindicação de moradores 

para que seja providenciado o conserto da tela, colocação de uma nova camada de areia na 

quadra e efetuar o corte da grama na pracinha do bairro Vindima. A quadra e a pracinha são 

usadas diariamente por crianças e adolescentes que buscam os locais para jogar bola ou para 

brincar. Mantê-las em perfeitas condições de uso se faz necessário e urgente, a fim de deixa-las 

em bom estado de uso. Como acreditamos ser muito importante oferecer às crianças e 

adolescentes um espaço adequado para a prática de atividade esportiva e de recreação, 

solicitamos a devida atenção a esta indicação. Obrigado, Senhora Presidente.  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Bertinho Piccoli. 

VEREADOR BERTINHO PICCOLI: Boa noite, Presidente; Colegas Vereadores, servidores 

desta Casa, assessores, público presente também, nossos teleouvintes das plataformas digitais. 

Bem, hoje, eu tenho três indicações. Uma delas é sobre a troca do nome da escola Benjamin 

Constant, no travessão Rondelli, mais especificamente em São Roque. Por uma questão de, até 

de cultura que nos deixou o Angelo Giusti, que ele é um dos, é o autor, né, de vários poesias, ele 

era um grande poeta, e é um legado que ele nos deixou, né? Então nós pedimos a troca dos nome 

então de Benjamin Constant para Angelo Giusti. Uma outra indicação também que eu faço é 

quanto à capela de Sete de Setembro, que nós temos aí então o segundo braço da Geraldo 

Augustini, nós temos ali a, um, em torno de dois quilômetros para serem aberto mais a estrada, 

deixar uma, questão de segurança até eu diria, né? Não é de pavimentação, mas um, uma questão 

de alargamento da estrada. A terceira indicação que eu faço também é sobre o nosso pedágio no 

travessão Rondelli, em São Roque. Então é uma, é uma briga que eu diria de muitos anos, né, 

desde mil novecentos e noventa e alguma coisa, que até os dias de hoje nos, nos pendura tudo 

isso. Então, junto com a comunidade, junto com todo o travessão Rondelli, é uma questão justa 

eu diria de reivindicações, né, do nosso próprio pedágio. Também eu tenho então uma moção de 

apoio aos agricultores familiares, né? É uma questão de orçamento, que depois, que eu usarei 

então o Grande Expediente, eu farei uma, uma explanação um pouquinho melhor sobre o 

determinado assunto. Era isso, Presidente.  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Encerrado o Pequeno Expediente, passamos, agora, ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Bertinho Piccoli. 

VEREADOR BERTINHO PICCOLI: Presidente desta Casa, Colegas Vereadores, servidores 

da Casa, assessores de bancada, público presente e nossos teleouvintes das plataformas digitais. 

Bem, uma das coisas que pra mim, como sendo suplente de vereador, e pra mim uma indicação 

neste momento até ela serve como um, até um projeto, né, tendo que defender também. E uma 

delas então é a troca do nome da escola lá em São Roque. Não é, não estamos aqui na questão 

de, de julgarmos pessoas, do que elas fizeram, não, mas pela história que Angelo Giusti deixou 

para Flores da Cunha e para toda a imigração italiana, até porque o hino dele, Mérica Mérica, é o 

hino da imigração italiana. Então nós, a gente vê desse lado na questão de que é justo nós até 

pelo legado que ele nos deixou, de ensinamentos, embora ele não era, ele não estudou em escola 

nenhuma, mas ele veio em 1875, da Itália, né, na primeira leva dos, dos italianos. E ele como era 

uma pessoa culta, mas não, que não tenha estudado, era muito sábia, ele ajudava as pessoas, 

então isso eu defendo também. Uma outra, também, indicação que eu fiz a esta Casa, ao nosso 

Prefeito, é sobre a estrada de Sete de Setembro. Ali nós temos, é o segundo braço à esquerda da, 

da Geraldo Santini Guarese, né, um percurso de dois quilômetros. O que nos, o Sete de Setembro 

está pedindo? É alargamento da estrada. Pra vocês terem uma ideia, é escoado nesses dois 
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quilômetros, são quinze famílias, é escoado mais de um milhão e meio de quilos de uva, essas 

quinze famílias, com mais hortifrutigranjeiros, com mais laticínios também. E vejam só, a 

comunidade ela pede neste momento alargamento. Não é nem uma questão de, de conforto, mas 

é uma questão de segurança. Pra quem conhece essa estrada, ela é muito sinuosa, né? E em 

curvas perigosas, quando se encontram caminhões na alta produção, é necessário que um se 

desloque na margem para que o outro prossiga. Então é uma reivindicação antiga dos moradores. 

Nós temos então sobre o nosso pedágio de, do travessão Rondelli. O pedágio que está situado no 

travessão Rondelli, me parece que às vezes ele é tão somente do travessão Rondelli e tão 

somente de São Roque, que não é! Ele é de todos! E não só de Flores da Cunha, porque o 

pedágio ele começa em Caxias, envolve Flores da Cunha e, também, Antônio Prado. São 46 

quilômetros. Então é um pedágio que nós temos que começar junto com nosso Prefeito uma 

questão de que ele é de todos e não só pras três cidades, mas da cidade como um todo e da região 

como um todo, que é a questão de turismo. Pra vocês terem uma ideia, o que nós temos no 

travessão Rondelli, nós temos ali mais de oito cantinas com suas adegas demonstrativas, né, para 

atender o cliente, para atender o turismo, o turista que vem ali, mostrar seus produtos. Nós temos 

aí dois belos restaurantes inclusive, dois belos restaurantes; uma mega metalúrgica, que é a Dalle 

Molle, outras medianas, mais duas; fábrica de móveis, são cinco fábrica de móveis; auto 

mecânicas e aviários muito grandes. Então, Caros Colegas, eu vejo que o seguinte, que o pedágio 

nesta região ele é um grande entrave, ele não deixa crescer, ele é apenas então arrecadatório e 

está situado num ponto, no quilômetro 100, para arrecadação. Ele não é social, ele não é bem-

vindo desde 1997. Nós temos, né, nós temos aqui até presentes o Donato e o Leo Fontana, nós 

temos essa briga toda, digamos assim, desde 1997. Então, gente, eu peço o seguinte, que existe 

um potencial muito grande ali turístico, que poderia se desenvolver muito mais. Mas, mas por 

essas questões todas, fica mais complicado. No dia 28 de janeiro de 20, o ano passado, estiveram 

aqui o Seu Milton, que é um dos diretores da EGR, junto com duas engenheiras, junto com o 

nosso prefeito, que eles nos prometeram o seguinte, que em 30 dias era toda a via sinalizada, que 

em menos de seis meses se faria um alargamento maior na descida da serra então para caminhões 

e que se faria um estudo de brita, da caixa de brita. Primeiro assunto, a questão de sinalização 

está, foi mais ou menos atendida, até pela nossa Presidente, né, Presidente, há poucos dias 

também deram uma questão de, de pintura em faixas. Se nós pegarmos dados, 99% das, das 

mortes que acontecem, elas acontecem no quilômetro 108. Marcelo Stassak é o comandante da 

PRE de Farroupilha até a BR-116. Por muitas vezes, eu conversei com o Marcelo, ele lá sempre 

nos atende muito bem. Eles têm um projeto, dentro da EGR, que é possível sim, Presidente, que 

é possível sim a construção de caixa de brita. O projeto está na EGR, ok? E segundo a EGR, que 

não é possível. Ela teria amenizado, eu, não se tem como até prever em números, mas eu garanto 

que muito mais que 80% das mortes, com a caixa de brita. A EGR é um assunto que ela assumiu 

lá em 2013, no governo de Tarso Genro, né? Aí veio o Sartori, veio o Leite e se deixou. Pra teres 

uma ideia, o faturamento de 2020 da EGR foi seis milhões e oitocentos mil reais, um 

desembolso: doze milhões. Pergunto aos senhores: Vale a pena ter uma empresa, que ela te 

fatura seis milhões e você está com um déficit de mais seis milhões? Você vai ter que tomar 

alguma atitude ou é irresponsabilidade de alguém. Naquela época inclusive, eu fazia parte dos 

coretes, que os coretes eram o quê? A cada 60 dias, a gente se reunia, os três prefeitos, mais 

moradores, eu era um deles, de que nós indicávamos à EGR melhorias. Com a vinda de alguns 

governadores, nada mais disso foi feito. O nosso Prefeito César Ulian, hoje, ele faz parte do 

grupo de trabalho das concessões. Então há um estudo todo, desde a São Vendelino junto à, à 

Farroupilha, um, sendo estudado, né, com técnicos, sobre a questão da, da EGR e do, dos 

pedágios. No dia 27, agora, nós temos então, juntamente com o nosso Prefeito, em Porto Alegre 

então, junto com a EGR e comando, a, uma reunião para soluções, para melhorias, porque nós 

estamos falando, gente, é de vidas! Nós estamos falando de vidas! Se nós retomarmos aqui, em 

2019 morreram dez, dez pessoas, no quilômetro 108; 85 feridos, 73 acidentes, todos no 

quilômetro 108, que é a última curva, pra quem conhece, né? Então, gente, nós pedimos com 

carinho aos nossos Colegas Vereadores que toda a vez que vem coisas nessa Casa no sentido de 



 

Anais 2.633, da Sessão Ordinária do dia 17 de maio de 2021. 257 

pedágio, nos ajudem, porque hoje eu estarei saindo da, da questão como vereador. Mas sempre 

serei vereador, sempre serei vereador. Não como título, mas sempre serei vereador. Sempre serei 

seus colegas com certeza. De uma outra também que nós estamos aqui defendendo, que é a, uma 

moção de apoio ao Sindicato e à Fetag. Pra se termos uma ideia, foi retirado do, do orçamento a 

nível Brasil 15 bilhões que deixarão de circular aonde? Nas pequenas famílias, as pequenas 

propriedades, daquele agricultor que precisa, que aqui está envolvido. Você, pra quem mora mais 

na colônia, o Seguro Agrícola, o Pronaf, né, Ademir, o Mais Alimentos, que pode ser retirados 

dos agricultores e, consequentemente, eles não podem com, adquirir um trator melhor, um carro 

utilitário melhor. Então essa ação de apoio é o Sindicato, ao nosso Presidente aqui, ao Olir 

Schiavenin, também da Fetag, para que nós tenhamos o que, junto também? Preços mais justos, 

produtos melhores, com mais qualidade na mesa do agricultor, porque se eu faltar todo esse 

orçamento, faltará consequentemente, lá no final, mais tecnologia, coisas melhores. Então isso 

que nós estamos pedindo. E peço então também aos Colegas que queiram subscrever a essa 

moção de apoio, junto comigo, para que a gente apoie, é a grande, é a pequena família, é o 

pequeno agricultor, é até de sobrevivência pra muitos, né? E aquela história, a agricultura ela tem 

que andar a passos largos. O que está muito bem hoje são as grandes produções, os de grãos, né, 

o preço elevado de soja e de milho, mas são os grandes produtores. Mas os pequenos, o apoio pra 

eles, o incentivo pra eles, pra que, a gente sempre prega o quê? Fica na colônia! Fique lá! Mas 

que condições eu dou a ele? O que que eu faço por ele? E retirando esse orçamento fica inviável 

muitas coisas. Então pedimos, este é o apoio da, da moção que a gente faz. Então, gente, por 

isso, hoje era por isso mesmo. Agradeço a todos. Muito obrigado!  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente Silvana; boa noite aos 

Colegas Vereadores, servidores, à imprensa, pessoas que nos acompanham nesta noite nessa 

Casa Legislativa ou pelo nossos canais nas redes sociais, sejam todos bem-vindos! Bem-vindos 

também Delmar, o Donato, o Piccoli, o Machado, o nosso Rouglan da imprensa e os nossos 

assessores. É uma semana importante para Flores da Cunha. Começamos hoje, a gente viu como 

é importante o aniversário do nosso município para nós florenses. Como é bom chegar a mais um 

ano, são 97. Nós, comentava-se nesta manhã, no Casarão dos Veronese, o, o porquê de não 

esperar só o centenário às vezes pra se fazer a homenagem. Mas é todos os anos. O nosso 

município tem a sua programação na sua semana do aniversário com muitas atividades. E junto a 

isso, também nós, uma parte do nosso município, que é o distrito de Otávio Rocha, tem uma 

comemoração importante, que é o centenário da torre de Otávio Rocha. Então pensando nisso e 

conversando com os historiadores e quem conhece e quem tem um histórico bastante, bastante 

fértil nesse sentido, conversando com o Seu Floriano, então a gente, no próximo dia 22, estamos 

pensando nas comemorações para esse centenário do campanário lá de Otávio Rocha. Então eu 

vou ler um histórico publicado na revista Insieme, de Curitiba, com a pesquisa e trabalho, como 

eu já falei, do nosso historiador Floriano Molon. Muitos desses tema foram escrito em italiano, 

muitos são, foram traduzidos da época para agora, e a, e essa matéria saiu nessa revista e eu vou 

reproduzi-la em parte aqui, porque isso muito nos orgulha. Os cem anos da torre de Otávio 

Rocha. O dia 22 de maio de 2021 assinala o centenário da inauguração da torre de Otávio Rocha, 

hoje, distrito do município de Flores da Cunha, do Rio Grande do Sul. Quando foi construído nos 

anos de 1919 a 1921, pertencia ao município de Caxias do Sul, distrito de Nova Pádua, Paróquia 

de Nova Trento, atendido pelos Freis Capuchinhos. Mas hoje, os tempos difíceis da pandemia, 

estão interferindo nas grandes festividades que estavam sendo programadas, não faltando 

celebrações religiosas, apresentações artísticas e muita gastronomia no local, que se destaca pela 

feitura do chamado menarosto, um assado típico da imigração italiana, que todos nós 

conhecemos. Por certo, as comemorações serão realizadas no próximo ano, com muita 

esperança. A torre foi saudada pela matéria o jornal Stafetta Riograndense como um campanário 

tão alto quanto um terço daquele do campanário de Veneza e, ainda, como a mais alta torre da 

região colonial italiana gaúcha na época. Símbolo italiano, característica transportada incólume, 
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a bordo dos navios, na Itália, cada pequena comunidade exibia as suas torres. No Brasil, uma 

certa rivalidade entre as comunidades se manifestava na altura dos campanários, que mostra a 

união dos moradores e a qualidade de vida das famílias. Os moradores do travessão Marcolino 

Moura, 10ª légua da colônia Caxias, edificaram uma, na pequena localidade da Marcolina, ainda 

no início do ano de 1900, uma das primeiras igrejas de alvenaria da região. A partir de 1904, 

passa a participar do 4º distrito de Nova Pádua, do município de Caxias do Sul. Graças à fartura 

dos vinhos, compraram os sinos. E a partir de 1919, uniram-se para construir um campanário e 

foi o estabelecido uma taxa sobre a produção de vinhos para custear a construção. Essa taxa 

terminou em 1925. Em 10/03, foi contratada a construção do campanário com Luiz Segalla, que 

faria a parte de pedra. Em 10/11/1919, foi dada a bênção à pedra angular. Medindo 35 metros de 

altura, dos quais 25 em pedra, tem no seu topo uma estátua do Cristo Redentor, tendo sido 

executado por Michelangelo Zambelli, em cimento, medindo 2,80 metros. A torre foi inaugurada 

em 22/05/1921, com invulgar solenidade. Os sinos foram denominados de Pierina, doado por 

Pietro Molon; Romana, por Romano Galiotto; e o outro, refundido em 1960, perdeu o nome para 

a história. Modelo arquitetônico. É interessante destacar, pelas imagens recuperadas, a 

semelhança entre os campanários dos famosos Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, e o de 

Otávio Rocha. A torre de Caravaggio foi construída em 1900 e, nas fotos, observa-se a evolução 

do mesmo, tendo ficado um tempo sem a parte de cima de pedra e posteriormente recebeu uma 

estátua de um anjo. Já em Otávio Rocha, recebeu a estátua de, do Cristo Redentor, antes mesmo 

da inauguração da famosa estátua do Rio de Janeiro, de 12/10/1931, com a mesma identificação. 

O campanário é mais que uma obra, é uma representação da união de uma comunidade. O livro 

tombo da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, de Caxias, registra que a capela São Marcos, 

de Otávio Rocha, era atendida pelos freis Capuchinhos. E então destaca algumas datas. Nesse 

ano, em 1919, foi criada então a taxa sobre os vinhos, que era de seis, oito e quatro por cento 

sobre a produção de vinhos para custear a construção do campanário. A taxa terminou em 1925, 

com o total arrecadado de dezoito mil, seiscentos e cinquenta e cinco contos. 1919, o marco do 

dia 10, com Luiz Segalla, de Caxias, foi contratada a construção do campanário, somente a parte 

de pedra feita, a quantia de dez mil contos; 1919 ainda, novembro, dia 10, padre Bernardo, na 

sua benção da pedra angular do campanário; em 1920, padre Angelino Cristóvão assume a 

paróquia onde permaneceu até 1926; 22 de abril de 1920, contratada com Michelangelo 

Zambelli, a construção da estátua do Redentor, que posta em cima do campanário, em cimento, 

medindo, como já foi dito, os dois metros e oitenta. Com invulgar solenidade, presentes diversos 

sacerdotes, inclusive os reverendos padre Júlio Scardovelli, de Nova Pádua; o Henrique 

Campagnoni, de São Marcos; diversas autoridades, o padre Luigi Maria, diante da grande massa 

de fieis, lançou a bênção ao novo campanário. Houve várias missas, banda e música. Então 

também há relatos dos jornais da época, do Stafetta Riograndense, depois virou Correio 

Riograndense, então a, a chamada era “Ninguém imaginaria”. Ninguém imaginaria, nos 

primeiros anos da colonização daquela linha Marcolina, que um dia a veríamos erigida ao lado 

da igreja com um campanário tão alto quanto um terço do de Veneza. Bem, agora, podemos 

admirar esta maravilha. Sim, senhor! É uma torre com 35 metros de altura, que foi construída 

nessa, nesses anos para a Marcolina, a torre sineira mais alta de todas as colônias italianas. Você 

vê essa maravilha e abre a boca. Tens razão porque é realmente um grande trabalho. Já não é 

uma torre frágil, perecível feita de tábuas, mas composta por grandes blocos de pedras que 

formam uma massa imponente. No seu topo desse edifício está a estátua gigantesca em concreto 

armado, Jesus Redentor, no ato de abençoar o povo e segurar na outra mão o sinal do nosso 

Salvador, a cruz. Na referida torre são colocados três sinos harmoniosos, que quando tocados em 

concerto durante a festa lançam ao eco as suas notas vitais. Parabéns a vocês, colonos de 

Marcolina, e o dia 22 de maio será para vocês um dia de triunfo bem merecido, porque em 

apenas 37 famílias, durante 15 anos, ou seja, desde 1905, vocês estão trabalhando para construir 

uma grande e bela igreja de material, vocês compraram três sinos, vocês decoraram a igreja e 

mobilizaram com cinco altares com imagem artísticas, e aqui está finalmente concluída a 

majestosa torre que lhe custou 28 contos. Vocês podem se orgulhar de seu trabalho. Com a união 
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de todos e com a direção inteligente e enérgica de algumas pessoas corajosas e generosas, vocês 

chegaram à frente de seu sagrado empreendimento com louvor. Pena que no dia da inauguração 

não se encontrem mais com os vivos, aqueles que já partiram ou os ausentes da Sociedade 

Marcolina. Mas esperamos do céu as almas dos mortos, Pietro e Alessandro Molon, Veronese, 

Danni, e tantos outros. A participação misticamente da festa é que os ausentes, isto é, aqueles 

que emigraram para as novas terras, estarão presentes nas grandes celebrações que acontecerão 

no dia 22 de maio, no local denominado Marcolina Moura. No dia 22 de maio, todos vão à 

Marcolina Moura ver o magnífico campanário. Essa foi então uma matéria de um admirador da 

época que escreveu toda essa matéria. Então teríamos tantos outros relatos a serem feito, tem 

uma história bonita para ser, ser lida, e que nos relata toda a festa, tudo que aconteceu na época, 

isso já então se passaram 100 anos. Esse ano pretendíamos ter uma, uma festa à altura daquela 

que foi feita na inauguração, mas infelizmente a pandemia não nos deixa. Então temos que 

esperar, como já foi dito, tempos melhores, tempos que nos permitam o encontro, tempos que 

nos deixem mais alegres, né? Então para celebrar, é preciso ter a alegria e com certeza a teremos 

mais adiante. Estão trabalhando também com, com a Prefeitura, falando com a, com a 

Presidente, hoje, conversando com a Nata Francisconi, então temos a, a ideia e um projeto e um 

trabalho a ser feito, claro que, que estamos no início para o tombamento, para tornar patrimônio 

o nosso campanário lá de Otávio Rocha. Então há muitos trâmites a serem seguidos, que com 

certeza, conversando com a comunidade, com a mitra, com o Executivo de Flores da Cunha, 

acreditamos que vamos ter êxito também nessa tarefa no campanário lá, pois é, é mais fácil então 

buscar recursos, buscar investimentos para mantê-lo na comunidade e essa obra tão importante 

que lá está. Então no próximo, no próximo fim de semana, então teremos a sua comemoração, 

teremos a missa, teremos a bênção e teremos, sim, a homenagem que a torre e a comunidade e o 

município de Flores da Cunha merece. Como eu disse no início do meu pronunciamento, essa 

semana é diferente para nós florenses, pois nosso município também comemora seus 97 anos de 

emancipação. Ao longo desses 97 anos de emancipação, Flores da Cunha e sua gente 

construíram uma história que sempre merece ser registrada e contada, pois a cada dia se torna 

mais pujante e mais empreendedora com suas indústrias, suas indústrias vinícolas, moveleira, 

metalúrgica, serviços e de uma agricultura forte e modernizada, ocupando sempre mais espaço 

no cenário político, econômico, social e principalmente humano, pois Flores da Cunha 

proporciona acolhimento e oportunidades. Então sempre se fala que a nossa cidade e o nosso 

interior, né, Bertinho, nossa agricultura é forte, nossas indústrias cresce e se modernizam e 

precisamos de mão de obra, e as pessoas procuram Flores da Cunha para trabalhar, para 

constituírem suas famílias e graças a Deus, como a gente também viu no vídeo, somos 

receptivos. Temos um calor humano também para receber essas pessoas que vem se somar a 

todo o nosso trabalho, a todo o nosso suor que foi derramado ao longo desses 97 anos. Então 

parabéns, Flores da Cunha! Parabéns ao povo florense! E a gente sabe que tanto na cidade 

quanto no interior a nossa gente é lutadora. Só pra se ter uma ideia, somos o maior produtor de 

uvas e vinhos do Brasil. Temos a indústria moveleira, a indústria vinícola, as metalúrgica e 

tantos outros serviço que estão se destacando. Mil e duzentas famílias vivem da nossa 

agricultura, o que nos faz sempre acreditar que é possível, sim, mesmo em terras um tanto 

difíceis, fazer prosperar. Então Flores da Cunha parabéns, parabéns a todos nós! Quem nasceu 

aqui como eu e a minha família que está há muito tempo e quem chega depois, quem está 

chegando e quem virá. Com certeza serão bem-vindos e vem só a somar ao nosso município. Era 

isso, Senhora Presidente. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos!   

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Encerrado o Grande Expediente, passamos, agora, ao 

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

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a discussão e votação da Nova Redação ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2021, 

que “Institui as taxas do Serviço de Inspeção Municipal - SIM, do Município de Flores da Cunha 
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e dá outras providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das 

comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

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

Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: O projeto está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhora Presidente; Colegas Vereadores, público 

que nos acompanha. Este projeto ele visa então instituir as taxas de serviços, vistorias e 

inspeções sanitárias dos produtos de origem animal no município de Flores da Cunha, sendo que 

quando foi criada, através da Lei Municipal nº 3.208/2015, não foram instituídas as taxas para os 

serviços que são desempenhados por, por um médico veterinário. No entanto, é obrigatório a 

fiscalização industrial e sanitária de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não 

comestíveis. Portanto, se faz necessário a adequação deste projeto, desta lei. Portanto, sou 

favorável a este projeto, Senhora Presidente.  

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

que nos acompanham. Também sou favorável porque acho importante que se trata de algo 

sanitário, algo que está diretamente relacionado com a saúde das pessoas, relacionado com 

alimentos, relacionado também com boas práticas, né, então sou favorável a esse projeto 

também, Senhora Presidente.  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: O projeto está em votação. (Os Vereadores favoráveis 

votem sim e os contrários votem não). Por favor, registrem seus votos. (Processo de votação 

eletrônica). Nova Redação do Projeto de Lei Complementar nº 002/2021 aprovada por 

unanimidade.  

Em pauta, a discussão e votação do Projeto de Lei nº 030/2021, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a contratar por prazo determinado, 01 (um) Psicólogo, visando atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do 

resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

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

e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Em discussão o projeto.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhora Presidente, Colegas Vereadores, é uma necessidade 

emergencial este projeto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Então o prazo é 

pra uma contratação é de seis meses deste psicólogo que irá atuar junto ao CREAS, tendo em 

vista a existência da demanda reprimida de famílias que vivenciam situação de risco pessoal ou 

social por violação de direitos, encaminhadas pelos órgãos de defesa de direitos, tais como: 

Ministério Público, Juizado da Infância e Juventude, o Conselho Tutelar e o Disque 100/180. 

Além destes, aguardam inserção famílias encaminhadas pelos serviços da rede municipal de 

atendimento. Atualmente nós temos 13 famílias que estão aguardando para serem atendidas e 

mais a demanda que está por vir. E também, tivemos um agravante, que com a pandemia do 

Covid-19, aumentaram os encaminhamentos ao CREAS, especialmente em função da 

convivência familiar ter se ampliado, uma vez que crianças e adolescentes tiveram as aulas 

presenciais suspensas, bem como os idosos não mais participaram de grupos de convivência e de 

suas atividades rotineiras. Verificou-se, ainda, a perda de trabalhos formais, acrescentando 

membros familiares convivendo na moradia. Então é um, é um projeto importante, né, que ele 
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vem com âmbito social ali pra tentar oferecer melhores condições pra essas famílias que estão 

tanto precisando desse acompanhamento psicológico. Portanto, sou favorável a este projeto.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhora Presidente, que bom que o 

Poder Público Municipal atendeu a indicação deste vereador, que solicitou a disponibilização de 

mais uma psicóloga para atendimento às famílias de nosso município, pois faz mais de um ano 

que a pandemia do Covid-19 nos impõe comportamentos totalmente diferentes daquele a que 

estávamos habituados e que nos levou a algo que nunca imaginávamos que pudéssemos viver. 

Tivemos que nos adaptar de uma hora para outra a forma de trabalhar, de estudar, os hábitos de 

higiene. O isolamento social atendeu, desculpa, o isolamento social acentuou o problemas de 

solidão, depressão, insegurança, transtorno de ansiedade, irritação, tristeza, incertezas, 

frustrações financeiras, muitos perderam os seus empregos, aumento do consumo de bebidas e de 

obesidade. Em muitos lares, a convivência forçada entre as, entre os familiares levou ao aumento 

de discussões, gerando acentuado violência conjugal. A necessidade de não ser contagiado e de 

não contagiar ninguém impôs a interiorização pessoal não suportou por muitas pessoas. Por isto 

a necessidade de harmonização racional e psicológica faz com que o atendimento para as 

famílias sejam fundamental para ajuda-las a superar esse momento de dificuldade que estão 

passando. Por isso, Senhora Presidente, sou favorável ao projeto. Obrigado!  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: O Projeto de Lei 030/2021 está em votação. Os 

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

votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 030/2021 foi aprovado por 

unanimidade.  

Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o Projeto de Resolução 

04/2021; para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei Complementar 03/2021 e o 

Projeto de Lei 033/2021; para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e 

Direitos Humanos os Projetos de Leis 027 e 032/2021.  

Conforme artigo 117, do Regimento Interno, convoco sessão solene para a divulgação, de forma 

virtual, do resultado dos alunos vencedores do concurso Como Vejo Meu Município para o dia 

24 de maio, às 20:00 horas, em comemoração à semana de aniversário dos 97 anos de Flores da 

Cunha. Passamos, agora, para as  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Bertinho Piccoli. 

VEREADOR BERTINHO PICCOLI: Boa noite; Presidente; Colegas, público que nos, 

compareceu aqui na Câmara de Vereadores, ouvintes. Fazendo um pequeno comercial, eu diria, 

nós temos no dia 26, no bairro Granja União, está aqui o José Araldi também, um dos diretores lá 

da, da comunidade de Nossa Senhora do Caravaggio, nós temos então, dia 26, às 19:00 horas, 

missa, que Nossa Senhora do Caravaggio é a padroeira da, né, é uma santa muito venerada, 

muito, que nós temos aqui o santuário de Caravaggio próximos a nós. E também, o dia 30, nós 

temos, em São Roque então, festa de Santa Rita. Nós temos lá assim um almoço, mas é o pague e 

leve. Está aí também na pessoa do Donato, né, dos, da diretoria, agradeço a presença. Obrigado, 

Flores da Cunha, pelo vinho que nós temos, pelos espumantes que nós temos, pelo calor humano 

que nós temos, pela gastronomia que nós temos. É graças a nós todos que nós temos tudo isso, 

porque nós somos bravos, fortes, pujantes, é o município que ele é olhado diferente. É uma 

pergunta que eu sempre faço para, lá fora, de como você vê Flores da Cunha. É interessante isso. 

E a resposta ela é unânime, Flores da Cunha é diferente. Flores da Cunha não para. Não para 

porque nós temos um, um povo trabalhador, honesto, nos dias de hoje, né, que realmente se faz 

jus ao nome que nós temos, ao respeito que nós temos. E eu queria, assim, agradecer de coração 

aos Colegas, por duas semanas estarmos aqui juntos. Agora que eu aprendi quase tudo, né, que 

tem umas coisinhas que são, né, né, Guga, mas feliz, muito bem recebido por vocês. E estou à 

disposição da, do meu partido, é claro. E quando precisar voltar aqui a defender coisas de 
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interesse do município, do que é bom, do que é justo, estarei pronto. Uma boa semana a todos! E 

era isso, obrigado. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Luizão. 

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

não posso deixar de passar, de agradecer a presença então do José Araldi, né, também do seu 

Donato, Leomar, também do Clóvis Machado, muito obrigado pela presença de vocês, sejam 

sempre bem-vindos, né, à Câmara de Vereadores, à casa do povo. Não podia deixar de passar 

também essa importante data de nosso município, né, de emancipação, município esse que eu 

tenho um carinho enorme de falar, como o nosso Colega Vereador Barp falou, que é uma cidade 

acolhedora, de pessoas acolhedoras, né, então eu me sinto também acolhido. Há vinte e oito, 

vinte e oito anos, quando cheguei aqui, pros senhores ter uma ideia, eu não tinha nem o que 

vestir. Nós chegamos no inverno, Senhora Presidente, e eu não tinha nem, não tinha roupa pra 

vestir. Então queria é agradecer mesmo, do fundo do coração, a essa cidade hospitaleira que nos 

recebeu, que nos proporcionou, né, trabalho e uma qualidade de vida bem melhor. Então só 

tenho que agradecer a essa cidade que, que me acolheu. Pros senhores ter uma ideia, da terra 

onde que eu vim, professor, diretor Vitório, eu, pro senhor ter uma ideia, não porque eu não 

gosto da nossa terra, mas nunca mais eu tive oportunidade de voltar àquela terra, porque não 

senti saudade nenhuma, a partir do momento que Flores da Cunha me recebeu tão bem, né? Nada 

contra, porque não tive oportunidade mesmo, não tenho mais parentesco naquela cidade, e só 

tenho que agradecer a nossa cidade de Flores da Cunha. Também queria falar um pouquinho do 

dia de ontem, que foi o Dia do Gari, né? Queria ler um pequeno texto pra todo esse pessoal que 

deixa, de uma certa forma, a nossa cidade um pouco mais linda todo dia, né? E muita das vezes, 

eles são esquecido pela sociedade. Então eu vou ler esse pequeno texto: Todos os dias, 

transitamos pelas ruas e avenidas da cidade, encontramos vários trabalhadores, muitas vezes 

pouco reconhecidos, apesar da importância do seu trabalho. Os garis se dedicam 

incansavelmente para tornar o nosso ambiente mais limpo e higienizado. O termo gari surgiu em 

homenagem ao francês Pedro Aleixo Gary, que ficou conhecido por ser o fundador da primeira 

empresa de coleta de lixo no Brasil, nas ruas do Rio de Janeiro, em 1976. A data tem o objetivo 

de homenagear os profissionais responsáveis em manter as ruas, praças e praias limpas de todo o 

lixo gerado naturalmente ou por algum ser humano. Eles têm o importante papel de deixar tudo 

organizado, pra concluir, Senhora Presidente, e também, e limpo em nossas cidades. Mais do que 

uma simples lembrança, o Dia do Gari, comemorado em 16 de maio, eles merecem todo nosso 

respeito! Agradecemos a todos esses trabalhadores do ramo de limpeza e conservação! O seu 

esforço e dedicação é essencial para a vida de todos nós. Parabéns! Era isso, Senhora Presidente! 

Meu muito obrigado! E tenham todos uma boa noite e uma boa semana! 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhora Presidente, Colegas Vereadores, servidores desta 

Casa, à imprensa, o público que ainda nos acompanha. Hoje é um dia muito especial então pra, 

como já foi citado, né, pra nossa cidade de Flores da Cunha, dia que a gente comemora 97 anos 

de emancipação política. A cidade de Flores da Cunha sempre representou pra mim como se 

fosse uma mãe. Aqui eu nasci, eu cresci, vendo a cidade se transformar. Com tradições 

marcantes, herdadas dos nossos imigrantes italianos, a cidade encanta pela sua gastronomia, bons 

vinhos, seus pontos turísticos, pelo povo acolhedor e pela sua grandiosa fé e trabalho que fizeram 

desta terra um símbolo de progresso. Em seus 97 anos, Flores da Cunha pra mim ainda é uma 

jovem que aspira cada vez mais se desenvolver junto a esta comunidade que tanto se orgulha de 

morar aqui. Deixo aqui então meus parabéns pra Flores da Cunha, pelos seus 97 anos de 

emancipação política. Queria ainda aproveitar e relatar que a Secretaria da Educação, Cultura e 

Desporto, em parceria com a Secretaria de Turismo, está realizando o primeiro desafio de 

caminhada, corrida e ciclismo. Então o evento vai ocorrer do dia 26 de maio até o dia 27 de 

junho e as inscrições elas seguem abertas até o dia 20 de maio, podem ser feitas através do site 
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da Prefeitura. Queria também aproveitar o tempo que me resta, para lembrar que na última sexta-

feira, dia 14, a gente teve uma lamentável perda no nosso bairro lá, Aparecida, que foi do senhor 

Ledovino Fontana, uma pessoa muito atuante dentro do bairro Aparecida. E por esta inestimável 

perda, eu gostaria de estender meus sentimentos aos familiares e que Deus possa confortar o 

coração deles. Era isso, Senhora Presidente.  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhora Presidente, Colegas Vereadores, 

servidores da Casa, público aqui presente, a imprensa e os que nos acompanham através do 

Facebook. Na última quarta-feira, dia 12 de maio, estive juntamente com a Presidente em 

exercício desta Casa Legislativa, Vereadora Silvana de Carli, em visita à 4ª Coordenadoria 

Regional da Educação, em Caxias do Sul. Fomos recebidos pela Senhora Viviane Devalle, 

Coordenadora Regional, e pela Senhora Ileane Paim, Chefe do RH da 4ª CRE. O assunto tratado 

é a falta de professores e servidores das escolas estaduais do nosso município. Segundo nos 

passaram, as serventes da, desculpa, a servente da escola Horácio foi contratada e a escola 

poderá iniciar suas atividades presenciais, já que... Já, a servente da escola Pedro Cecconello 

ainda não, né? Infelizmente, da Pedro Cecconello aí, temos um problema ainda, que nós vamos 

ter que ver como é que vai ser resolvido. A merendeira da escola Pedro Cecconello foi 

contratada e da escola Antônio Soldatelli foi demandada e está preste a ser contratada. Então a 

questão de servente, uma resolvida e a outra não. Nas, da questão de merendeiras, parece que 

está mais fácil de resolver o problema. Para as escolas com falta de professores, o informado 

pela CRE foi: para sociologia, tem professores inscrito para contratar, então logo será atendida a 

demanda. Para física, foi atendida a falta de professores para o turno da noite, ainda falta o turno 

da manhã. Para matemática e língua inglesa, não tem mais professor inscrito para o nosso 

município e a CRE terá que buscar professores inscrito em outros municípios para contratar. Na 

disciplina de ensino religioso é necessário realizar ampliação de carga horária para o 

preenchimento da necessidade.Vice direção do Frei Caneca foi sugerido que a direção procure 

uma professora nomeada que concorde em assumir a função da escola. O setor da secretaria 

infelizmente não será atendido por enquanto. Podemos perceber que a maioria das necessidades 

de professores das escolas estaduais de nosso município não será sanada no curto prazo, 

comprovando o descaso com a educação pelo Governo do Estado. Então a gente foi de lá, foi pra 

4ª CRE animados, encorajados e voltamos decepcionados porque vimos que na questão de 

professores está bem difícil, infelizmente muitas disciplinas ainda deverão ser, só pra concluir, 

ministrada pela direção ou pelos supervisores para que os alunos não fiquem sem aula nas 

escolas estaduais. Obrigado!  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Passo a palavra ao Colega Vereador Luizão, a 

Presidência, para eu poder usar o espaço das Explicações Pessoais.  

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Colega Vereador; a comunidade que está 

aqui presente e quem está em casa nos assistindo. Também não podia deixar de dar os parabéns a 

essa cidade maravilhosa que me acolheu. Eu sou natural de Caxias do Sul, voltei a morar em 

Flores em função do meu pai que nasceu aqui e quis que nós tivéssemos a nossa vida aqui. E 

como eu disse também, foi a melhor decisão que ele tomou na vida, que hoje eu possa, né, ter 

feito a minha família aqui. Meu marido também é de fora, é de Ibiaçá, e temos então uma filha 

que é natural de Flores da Cunha, nosso fruto, né, foi constituído aqui. E Flores da Cunha é, hoje 

também nos emocionamos lá na homenagem no Casarão dos Veronese, que ela tem essa, esse 

coração enorme de abraçar as pessoas que vêm de fora e todos são tratados de igual maneira. E é 

pra isso que também nós aqui, como vereadores representantes dessa população que está ali fora, 

temos esse dever, né, de fazer com que todos sejam tratados de igual maneira em nosso 

município. E então eu quero convidar a população a acompanhar a programação dos 97 que está 

acontecendo então nessa semana. Nós vamos ter aí, ontem teve a missa na igreja; hoje nós 
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tivemos a abertura da semana do município, foi lançado então o programa Flores Mais 

Empreendedora, depois eu posso falar mais também. E tem diversos vídeos que vão ser, que 

foram produzidos por artistas locais aqui, em ponto turísticos do município, que serão divulgados 

também através das páginas do Facebook da Prefeitura, da Cultura em Flores e Turismo Flores, 

também no Youtube, Facebook e Instagram, pra quem quiser acompanhar, cada dia vai ser 

lançado um vídeo. Também, na sexta-feira, então o Município vai receber a visita da Secretária 

Estadual de Cultura para conferir então as obras do, da nossa Casa de Cultura, que teve 

investimento então do Estado. E também, uma iluminação especial da torre de Otávio Rocha em 

comemoração ao seu centenário, como o Colega Vereador falou, o Barp, e também terá um 

vídeo alusivo à Semana Nacional dos Museus. Continua a iluminação no final de semana, e 

então encerramos a semana do município com a sessão solene que acontecerá nessa Casa. 

Também quero falar aos Vereadores, que nessa sexta-feira estarei indo à São Marcos, com a 

Secretária de Planejamento, a Rose, e com a Secretária de Assistência Social, a Michele, para ver 

as questões dos idosos, como está sendo desenvolvida lá, que eles estão muito mais avançados 

que nós nesse sentido, então vamos buscar informações, aí depois, repassaremos à comunidade 

através da Comissão dos Idosos. Era isso por enquanto. Obrigada, Presidente!  

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Devolvo à Presidência à Vereadora Silvana 

De Carli.  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhora Presidente, Colegas Vereadores, 

público que se faz aqui presente, o Machado, o Araldi, o Donato, o Piccoli, demais que nos 

prestigiam pelo canal do Facebook, uma boa noite a todos! Trago hoje o assunto, Colegas 

Vereadores, que vem de encontro à faixa de domínio da nossa avenida 25 de Julho. Tendo uma 

visão de futuro, pensando adiante, uma visão, um pensamento de um estadista que pensa a longo, 

a longo prazo, nas próximas gerações, desenvolvimento do turismo, a questão também que, hoje, 

o município tem mais de vinte e quatro mil, oitocentos e dezesseis automóveis no município, 

conforme o Perfil Socioeconômico da última edição, devemos ter muita atenção pra faixa de 

domínio da avenida 25 de Julho, Colegas Vereadores, porque hoje essa é a realidade. Daqui a 

dez, quinze, vinte anos, a realidade do município é outra. Conforme o município vem crescendo, 

não podemos afunilar o trânsito no município. Devemos ter, está aí o Araldi, que é um 

empresário do ramo de, de ônibus, de transportes, que pode falar muito bem esse assunto, né? 

Então levanto hoje esse assunto para averiguarmos a faixa de domínio do, da avenida 25 de 

Julho, a atenção dos Colegas, para que num futuro tão próximo a gente não venha sofrer aí com 

essa situação, né? Também queria cumprimentar o Rouglan, que acabou saindo da sessão, fez 

aniversário na última sexta-feira, meus parabéns! Também hoje, estivemos presente no Casarão 

dos Veronese, onde o nosso município completa 97 anos de emancipação política, e uma forma 

também de homenagear a data, né? E agradecer o município que hoje aí me escolheu como um 

representante aqui na Câmara, eu só tenho a agradecer da mesma forma. Sou filho de Flores da 

Cunha, minha família é natural de Nova Pádua, mas a, faz mais de cinquenta anos que a gente 

está na, no município, eu nasci aqui, então bela data a ser relembrada sempre que possível. 

Também quero comentar com os Colegas Vereadores, hoje então venho a resposta do meu 

requerimento, tudo certinho, aonde a informação que eu precisava fui informado de um link de 

acesso, né? Então 15 dias se passaram e eu fui informado que eu deveria consultar um link de 

acesso aonde eu fui atrás das informações, em menos de 40 minutos eu e minha assessora 

fizemos essa consulta, obtivemos o que a gente esperava. E eu acho que a gente está aqui pra 

facilitar, da mesma forma pra alertar o Executivo, somos legisladores desse município e mostrar 

eficiência no nosso trabalho, né? A gente deve estar sempre deliberando as coisas o mais rápido 

possível. Então o que eu tinha pra contribuir com vossos, vossos conhecimentos, era isso, 

Senhora Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Horácio Natalino Rech.  
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VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento a Senhora Presidente, os 

Colegas Vereadores, aos funcionários desta Casa, à imprensa, a todos que nos assistem nesse 

momento. Quero passar que a semana passada estive visitando ali a estrada velha, que vai 

sentido a São Marcos. Segundo informações, quilômetro 108, aonde que a gente pode ver o antes 

e o depois, a importância de um bom trabalho. (Exibição de imagens através da televisão). Ali 

realmente aquilo que a gente pode estar vendo como é que estava a estrada no começo do 

trabalho e peço ao assessor que dê andamento, e assim que foi havendo a mudança, com várias 

máquinas trabalhando. Vejam que o pessoal realmente puxaram um material bom pra poder 

chegar e, e dar nova imagem àquela estrada aonde que tiveram que pegar um bom material, fazer 

um levantamento aonde que precisava, pra poder chegar e ter a estrada que vocês estão vendo 

agora ali, que não parece, não representa mais esse mesmo local, aonde que estava toda a equipe 

lá trabalhando. O pessoal não só com máquinas, mas o manual também que é muito importante, 

tirando as pedra, deixando realmente uma estrada com a, vendo o que a gente está vendo ali, 

vendo a alegria do pessoal estar trabalhando unidos, com respeito, cada um procurando fazer o 

seu melhor, pra poder chegar e deixar nessas condições. Isso nós, eu também, como Flores da 

Cunha, me orgulho muito de ver o pessoal cada um comprometido com o bom trabalho dele, 

deixando isso para todos os florenses, que isso é muito gratificante. No sábado, também eu estive 

lá acompanhando e vendo aquele pessoal que deixaram suas casas e que estavam lá bem-

humorados, todos eles trabalhando pra poder chegar e concluir esse trabalho. Então esse pessoal 

que realmente merece o reconhecimento, tem o meu reconhecimento e de certeza de todo o povo 

florense. Era isso para hoje, Senhora Presidente. Uma boa semana, uma boa noite a todos!   

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Transfiro o meu tempo ao Colega Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhora Presidente, amanhã, dia 18 de 

maio, comemora-se o Dia Internacional do Museu e, no Brasil, de 17 a 23 de maio, 

comemoramos a 19ª Semana Nacional de Museus, com o tema “O futuro dos museus: recuperar 

e reimaginar”, propondo-nos uma reflexão sobre o futuro dos museus. Que a partir desta 

reflexão, possamos fortalecer, fomentar, integrar e envolver os museus de nosso município, 

destacando sua importância frente à Administração Pública e empresas locais como um meio 

dinamizador da economia local. Os museus reimaginados e inseridos no futuro medirão suas 

conquistas à medida que forem relevantes para as pessoas, enfrentando as barreiras daquilo que 

está secularmente musealizado. Inspirar positivamente o futuro dos museus só será possível se 

existir um compromisso criativo com o presente. Também, Senhora Presidente, gostaria de nos 

97 anos de aniversário de emancipação político administrativa, quero parabenizar este acolhedor 

município de Flores da Cunha, formado por pessoas empreendedoras, dedicadas e 

comprometidas com o seu desenvolvimento. Com certeza, a tomada de decisão em vir morar 

nesta terra foi assertiva! Há dez anos, nos somamos a este povo e somos gratos pela acolhida. 

Sigamos firmes, Flores da Cunha, na busca permanente de qualidade de vida e crescimento 

equilibrado para todos!  Obrigado, Senhora Presidente! Uma boa semana a todos e a todas! E 

uma boa noite! 

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

Senhora Presidente, Colegas Vereadores, queria aproveitar também esse espaço pra falar de um, 

de um tema que me chamou a atenção, que foi sobre a rotatória da Hidrover, foi comentado na 

coluna política do último jornal, então busquei também algumas informações pra entender um 

pouco melhor e pra que logo seja tomado uma solução quanto a esta rotatória neste ponto, né? 

Então conversando com o Executivo, algumas informações que a gente teve é que as tratativas 

foram iniciadas ainda no ano passado, né, conversando com as empresas do local, moradores, e 

também com a concessionária EGR. Assim como o Bertinho Piccoli falou no, no Grande 

Expediente, né, é uma, é bastante difícil lidar com essas situações que envolvem uma via 

estadual, como foi a questão do pedágio. E o Executivo passou que desde o início do ano ele 

vem conversando também com, com a EGR pra, com a EGR, com a, com a Hidrover na verdade, 
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pra tentar buscar uma solução. Foram feitas algumas reuniões, no início de abril também foram 

convidados pra uma nova reunião e acabaram não dando um retorno. E também, o Executivo nos 

relatou, que no próximo dia 27 de maio, assim como o Bertinho havia citado, existe uma 

agência, junto com a Secretaria Estadual, de tratativas e parcerias com os municípios para então 

buscar uma solução neste ponto pra que se tenha uma, uma rotatória ali junto à Hidrover, junto à 

localidade, pra que se tenha uma melhor solução. Eu acredito, pra finalizar, que precisamos dar 

transparência às informações e, como vereadores, junto ao Poder Executivo buscar que se tenha 

um bom diálogo, que se encontre sempre a melhor solução junto à comunidade. Era isso, 

Senhora Presidente! Boa semana a todos! 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Encerrada as Explicações Pessoais, passamos aos 

Informes da Presidência. Conforme Resolução da Mesa 346, de 14 de maio de 2021, está 

permitida a permanência de até 25 pessoas no plenário da Câmara, na realização de sessões 

ordinárias, solenes ou audiências públicas. O controle do acesso está sendo realizado através de 

distribuição de senhas e medição da temperatura. Queremos convidar também, a quem está nos 

acompanhando, que na próxima quinta-feira, dia 20 de maio, às 17:00 horas, teremos então a 

audiência das metas fiscais aqui na Câmara, através da Comissão de Finanças e Orçamento, e 

terá a presença também do Secretário da Fazenda Jorge Dal Bó. Também, na próxima sessão, 

teremos o retorno do nosso Presidente Clodomir José Rigo e do Colega Vereador Angelo 

Boscari Junior. Então já quero também parabenizar o Bertinho, por ter ocupado esses, esse 

pequeno, né, espaço que teve conosco, mas com certeza pra ti foi muito importante e, também, 

pra comunidade que tu representa, trazer as tuas demandas aqui, e será sempre bem-vindo a esta 

Casa. E durante a semana, então estive representando a Casa junto com o Vitório, né, nós 

estivemos na 4ª CRE. E quero parabenizar aqui o Vereador Colega, pelo brilhante trabalho que 

tem feito nessa área e por todo o reconhecimento que teve lá na 4ª CRE, que eu presenciei, 

perante o seu trabalho, né, na escola São Rafael como diretor. Todos que, todos que estavam lá, 

elogiaram muito o diretor e disseram que dificilmente teremos diretores ainda como o senhor, né, 

Diretor? Isso sem dúvida, sem dúvida é muito importante pra nossa cidade e pra nossa educação 

termos pessoas comprometidas como você com este assunto. E teremos aí um grande desafio a 

qual todos vereadores, né, serão comunicados, né, Diretor, vamos tratar disso depois na 

Comissão de Educação com relação ao ensino estadual aqui no nosso município. É algo sério 

que precisamos debater com toda a comunidade. Também estive então participando, na manhã 

de hoje, da abertura da semana do município no Casarão dos Veronese. Estavam presentes os 

Colegas Guga, Vitório e Ademir. E, na ocasião, também foi lançado o programa Flores Mais 

Empreendora, a qual nós todos aqui aprovamos por unanimidade, né, que esse projeto fosse 

custeado pelo Município e aonde dará maior condições para o nosso município se desenvolver 

ainda mais em todos os segmentos, educação, na agricultura, no comércio, nos serviços e na 

indústria. E também, na tarde de hoje então, fiquei, das duas até às seis horas, participando aí da 

comissão julgadora do concurso Como Vejo Meu Município. Então avaliamos os trabalhos dos 

alunos, foram muitos trabalhos que avaliamos, de todas as categorias, e podemos perceber aí a 

criatividade dos nossos alunos do nosso município, todas as escolas, né, participaram inclusive 

as estaduais do concurso. E, na próxima semana então, serão premiados e a sessão será aqui na 

Câmara de Vereadores, com nós, após a sessão normal, e eles assistirão de casa. Acho que era 

isso. 

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

desse dia 17 de maio de 2021, às 19h43min. Tenham todos uma ótima semana!   

 

 

Vereadora Silvana De Carli  Vereador Luiz André de Oliveira 
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