
 

Anais 2.686, da Sessão Ordinária do dia 21 de fevereiro de 2022. 433 

SESSÃO 2.686 – SESSÃO ORDINÁRIA 

21 de fevereiro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 21 de fevereiro de 2022, às 18h09min. 

Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, da imprensa, do público presente nesta sessão e todos 

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

Quero também cumprimentar e destacar aqui a presença do Moacir Matana, Presidente do PDT; 

Daniel Gavazzoni, Chefe de Gabinete. Quero também agradecer ao Vice-Presidente Clodo, por 

ter me representado na última sessão, aonde estive viajando à Brasilia, com nosso Prefeito 

Municipal César Ulian, visitando gabinetes de deputados e senadores na busca de emendas 

parlamentares, então muito obrigado, Vereador Clodo.  

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 LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 026/2022, que solicita a retirada do Projeto de Lei nº 013/2022, que “Autoriza a 

abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$55.000,00” da pauta da sessão 

ordinária do dia 14 de fevereiro de 2022.  

Ofício nº 027/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 018/2022, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a contratar por prazo determinado, Professor, visando atender necessidade temporária 

de excepcional interesse público”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 016/2022, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que “Denomina de 

estrada José Panizzon uma via pública localizada no distrito de Otávio Rocha, no município de 

Flores da Cunha”.  

Projeto de Lei nº 017/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que “Denomina de estrada 

dos Bassanesi uma via pública localizada entre o bairro de Nova Roma e a comunidade de Santa 

Bárbara, no município de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 008/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a reforma total dos brinquedos da pracinha do bairro 

Aparecida. 

Indicação nº 009/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciados o patrolamento, o cascalhamento e demais reparos na 

estrada da Linha 100, atrás da empresa Golden Kar. 

Indicação nº 010/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias na antiga estrada velha, no sentido travessão 

Gavioli à São Caetano. 

Indicação nº 011/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias na estrada das Margaridas, próximo às lombadas 

eletrônicas, no sentido capela Nova Roma. 

Indicação nº 012/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o reparo do calçamento na rua Quintino Bocaiuva, nº 632, 

entre as ruas Dr. Montaury e Maria Dal Conte, e na esquina com a rua John Kennedy, no bairro 

Aparecida. 
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Indicação nº 013/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a terraplanagem e o cascalhamento da rua Pôr do Sol, na localidade de Nova Roma, 

conforme imagens anexas a esta indicação. 

Requerimento nº 001/2022, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que requer 

o abono de falta da sessão ordinária do dia 07 de fevereiro de 2022, conforme o artigo 70, do 

Regimento Interno desta Casa, por motivo de saúde devidamente comprovada.  

Requerimento nº 002/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que requer o abono de 

faltas do dia 14 a 17 de fevereiro de 2022, por motivo de saúde devidamente comprovada.  

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Convite do Presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul e do Reitor da Universidade 

de Caxias do Sul, para a missa de ação de graças pelos 55 anos da universidade, no dia 15 de 

fevereiro de 2022, às 19:00 horas, na Catedral Diocesana de Caxias do Sul.  

E-mail da Secretária Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, que encaminha 

convite para a reunião de posse das entidades eleitas para a gestão 2021-2023 do Comitê 

Taquari-Antas, no dia 18 de fevereiro de 2022, às 09:00 horas, de forma on-line, através do link 

informado neste e-mail.  

E-mail do Comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar, que encaminha convite para a 

solenidade de passagem de comando do 36º Batalhão de Polícia Militar, em que o Tenente 

Coronel Márcio Uberti Moreira passará a função de comandante ao Tenente Coronel Luis 

Fernando Becker, no dia 24 de fevereiro de 2022, às 10h30min, no Sindilojas, em Farroupilha. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, aos 

Colegas Vereadores, à Vereadora, funcionários desta Casa, ao Moacir Matana, à Ivete Berti, 

Daniel Gavazzoni, à imprensa, assessores, assessoras, público aqui presente e a quem nos 

acompanha nas redes sociais. Indicação 10, justificativa: Solicito que seja feito esta melhoria 

com patrolamento e cascalhamento na estrada iniciando próximo ao Galpão de eventos da Ivete 

até a última família deste trecho. Devido ao terreno acidentado, se faz necessário uma 

manutenção frequente. Solicito que esta indicação seja atendida, com brevidade. Certo de seu 

pronto atendimento, agradeço. Indicação 011, justificativa: Solicito que seja providenciado o 

patrolamento na referida estrada, pois a mesma encontra-se em péssimas condições. Há muito 

tempo este serviço vem sendo solicitado, portanto solicito que essa indicação seja atendida com 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Passo a palavra ao Vereador 

Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, boa noite, Senhor Presidente; 

Vereadores e Vereadora retornando, ao Gavazzoni; também ao Moacir Matana, ex-vereador, 

Presidente do PDT; a imprensa, o Rouglan, e a todos que se encontram aqui na casa do povo 

nesse dia, e também às pessoas que nos assistem através do Facebook. Gostaria então de 

defender a minha indicação, que é a rua Pôr do Sol ali, antes de, pouco de chegar em Nova 

Roma, onde é uma rua urbana, só que infelizmente ainda ela se encontra sem pavimentar e onde 

a chuva seguidamente tem deteriorado essa estrada. Então pedimos aí o apoio aí do Prefeito, 

juntamente com a Secretaria de Obras, pra executar essa melhoria aí pras pessoas aí que vão ficar 

muito feliz. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Passo a palavra ao Vereador 

Vitório Dalcero. 

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

Vereadores, assessores e servidores dessa Casa, o Rouglan, Daniel Gavazzoni, Moacir Matana, a 

Ivete, ao Bassani e demais pessoas que se encontram aqui presente, e os que nos acompanham 

através do Facebook. Fiz uma indicação a qual solicito ao Senhor Prefeito Municipal o reparo do 

calçamento em dois pontos da rua Quintino Bocaiúva, haja vista que os paralelepípedos se 

encontram soltos, dificultando a trafegabilidade dos usuários na referida rua. Sabe-se que, com o 

passar dos anos, as ruas que são pavimentadas com paralelepípedos sofrem com tráfegos de 

veículos, ações humanas e o intemperismo físico e químico. Portanto, para dar continuidade às 

boas ações desenvolvidas pelo Municipio, solicitamos o atendimento a esta indicação. Obrigado 

pela anteção. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Concedo a palavra ao 

Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Coleagas Vereadores e 

Vereadora; Moacir Matana, Presidente do PDT; Daniel Gavazzoni, Chefe de Gabinete; a Ivete 

que se faz aqui presente, demais pessoas que nos prestigiam na noite de hoje, imprensa. Faço 

defesa da minha indicação, aonde pedi patrolamento e cascalhemento ali na Linha 100, nas 

proximidades e internas da empresa Golden Kar, próximo aos pavilhões dos Venturini, onde faz 

necessário devido à rotatividade de caminhões, veículos, safra da uva, ainda estamos no período 

escoamento da produção, e fui procurado por moradores da localidade onde se fizeram esse, 

onde encarecidamente fizeram este pedido. Da mesma forma, faço outra indicação em relação 

aos brinquedos da praça do bairro Aparecida, aonde muitas crianças utilizam, famílias, finais de 

semanas, finais de tarde, aonde as crianças por muito tempo brincam, se divertem e tem alguns 

brinquedos danificados aonde devemos ter essa preocupação com a segurança, o cuidado das 

nossas crianças. E faço e levo a conhecimento tanto do Legislativo e do Excecutivo para que, 

quando possível, sejam feito as devidas melhorias. Era isso, Senhor Presidente. Meu muito 

obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos, agora, ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Carlos Roberto Forlin. 

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

uma vez meu muito boa noite. Ocupo a tribuna no dia de hoje, pra falar de diversos assuntos. 

Mas abordo um assunto que é de grande importância para nós, nossa comunidade, nossos 

munícipes e acredito que é um, é um assunto que a região, né, o país é de grande importância 

porque é alimento, né? Quero aqui cumprimentar o Presidente da Festa da Fecouva, o Michael 

Molon, pelo belíssimo evento se encerrado no dia de ontem, toda a equipe; o meu Colega 

Vereador Ademir Barp também é Presidente da Associação Amigos de Otávio Rocha, parabéns 

colega, pela condução da belíssima festa que leva o nosso, o nome de nosso município a muitos 

lugares desse nosso Rio Grande do Sul. Cumprimento aqui também o novo Presidente do MDB 

Estadual, Prefeito, né, o Seu Fábio Branco foi eleito o novo Presidente do MDB, na última 

convenção, realizada no último sábado, com 408 votos favoráveis, sete contrários e um branco. 

O gaúcho elegeu neste domingo, 20 de fevereiro, foi no domingo, aliás, a eleição, em Porto 

Alegre, e todo diretório estadual, ele é prefeito de Rio Grande e irá conduzir nos próximos quatro 

anos, inclusive em suas falas elencou a eleição para o governo do Estado. Mas o assunto que 

venho aqui e trago na noite de hoje, fala um pouco da nossa agricultura. Levo como gancho a 

Fecouva, uma festa tradicional aqui no município, aonde são de uma certa forma mostrados 

todos os produtos em suas exposições, produzidos, né, no distrito de Otávio Rocha em 
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específico, mas claro, em todo o nosso município também temos produtores e temos bons 

produtos. A grande Festa da Uva e do Moranguinho onde seus belíssimos desfiles retratam o dia 

a dia do agricultor, seus maquinários e ferramentas de trabalho. E muito mais que o trabalho, 

pois sempre falo que o trabalho dignifica o homem, mas sim o seu legado e a sua cultura. 

Falando de uma cultura que de seus frutos são extraídos da terra, claro, com muita dedicação, 

tratamentos, monitoramento, manutenção, árduo trabalho enquanto praticamos, Senhores 

Vereadores, a sapientíssima arte de saber esperar para poder colher, entre um tema que intitulo: 

Agricultura para sobreviver. Na abertura da Fecouva, estive presente com os demais Colegas 

Vereadores, onde estiveram presentes deputados estaduais, federais que muito bem falaram sobre 

o tema. Faço aqui meu pronunciamento em cima desse tema que é de grande importância para 

todos. Alto custo de produção, grandes custos para se produzir levando em consideração a 

inflação, a falta de matéria-prima para se produzir, um adubo de qualidade, o essencial para se 

produzir e que a planta germine com, saudável, que não tenha nenhum tipo de doença, pois se 

chegar a entrar doença, necessita de tratamento e esses tratamentos são repetidos diariamente, 

semanalmente e isso eleva muito o custo da produção. Tivemos grandes disparos no preço do 

combustível, mais especificamente o diesel, que é o que hoje o trator é movido, o caminhão e 

tudo que a gente tem dentro da colônia depende muito do diesel, e isso acarretou ainda mais os 

custos no nosso método de trabalho. Manutenção dos equipamentos, que na grande maioria 

estamos aqui falando de ferro, aço, solda e entre outros. Quando se precisa de um reparo em 

determinado equipamento, implemento é com esses materiais que na maioria das vezes, por se 

tratar de um implemento, é feito. Mão de obra, que já é cara e muitas vezes não se encontra, né, 

que muitas vezes tem alguma coisa, mas talvez não é qualificada pro serviço que o agricultor 

precisa. Claro, que tudo se aprende, mas nota-se grande falta desse item da mesma forma. Tudo 

isso que eu elenquei aqui, hoje, são custos fixos, né? Tivemos um grande e significante aumento 

nessa cadeia produtiva, mas devemos levar em consideração o pós-pandemia. Por que o pós-

pandemia? Porque até antes da pandemia se tinha produtos ao preço justo, preço normal. E tendo 

em consideração os efeitos que causou isso, a gente está pagando a conta hoje. E, da mesma 

forma, Colegas Vereadores, eu falo que não é simplesmente deixar a terra trabalhar pra nós 

enquanto nós dormimos. Vai além, vai além de tudo isso! E além de todos esses custos, Senhor 

Presidente, que eu elenquei agora, aqui, a questão da, do alto custo, da dificuldade que é 

enfrentada hoje, da mão de obra, esse ano a gente teve a seca. Pra vocês ver o tamanho, tamanha 

importância, a tamanha dificuldade que hoje passa o nosso produtor rural. Não só o produtor, 

mas quem depois vai comercializar o produto e nós que vamos comprar! No mercadinho aí, 

vizinho de casa, a gente vai pagar o preço, por todo esse ciclo aqui, não é simplesmente, ah, 

vamos melhorar o preço de tal variedade. Claro, a gente deve fazer isso e com certeza correr 

atrás, mas é uma série de fatores, muito mais complexa do que a gente imagina e até mesmo 

daquilo que eu estou explanando, isso aqui hoje é um, é uma agulha no palheiro, né? Aí foi a vez 

então que o produtor enfrentou a seca, desanimou e muito, pois quem tinha reserva de água, 

produziu por um terminado tempo e quem não teve, infelizmente perdeu. Aí entra aquela questão 

que eu falei na última sessão, dos nossos deputados, principalmente os federais, brigar por um 

custeio dentro do seguro agrícola específico da nossa região, né? Não podemos comparar a 

outros municípios, lógico, que produz soja, grandes produtores de soja e milho, mas assim, ao 

nosso produto hoje, que aqui é a uva, é a uva e o, e produz logicamente, se vende toda a essa 

manufaturação ali do produto da uva o vinho. Mas, lógico, trazer um incentivo pra geada, lógico, 

chuva de pedra e, agora, a gente se deparou com a seca, que infelizmente essa atingiu. E não 

adianta, às vezes eu vejo grandes reportagens falando, terá uma super safra de tantos mil, né, 

Barp, de tantos mil quilos a mais de uva. Aí o pessoal que olha aquilo lá, diz, bah, o setor está 

bom, está indo bem! Só que depois ninguém percebe que do outro lado a gente teve um aumento 

absurdo de todas as outras, todos outros ingredientes pra poder produzir, né? E essa é a realidade 

de quem trabalha na agricultura, Vereador Horácio, o senhor é prova disso, o Barp, da mesma 

forma. Então é, eu só quis trazer a conhecimento de cada um, um pouquinho dessa realidade que 

a gente enfrenta dia a dia, né? Quero aqui também fazer um adendo, que estamos na safra da uva, 
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a colheita. E aqui, todos sabem que a minha família tem suas rendas, uma grande parte oriundas 

deste segmento. Por várias vezes eu, no processo, fico responsável de ir e levar a uva pra cantina, 

né, e, por diversas ocasiões, eu fiquei no pátio em alguma das vinícolas aqui do município, junto 

com outros agricultores, alguns motoristas e falamos de diversos assuntos, como o nosso 

mercado, o nosso segmento, por muitas vezes política, pelo simples fato do Edil aqui fazer parte, 

né, do Legislativo. Mas nessas rodas de conversa, e falo em rodas de conversa, porque muitas 

vezes tu encontra cem, duzentos produtores, lógico, nem todos do município, mas essa, é esse 

tom de conversa que flui dentro dessas rodas de conversa, né, e como todos outros. E quero aqui 

também falar e conhecer de perto, vale a pena a gente conhecer de perto e viver a pele, né, de 

quem trabalha debaixo do sol e chuva para produzir, comercializar nossos produtos. E diga-se de 

passagem, que por muitas vezes somos criticados, Ivete, mas somos criticados por pessoas que, 

no meu ponto de vista, não produzem algo para a sociedade. E essa é a vida do colono, como o 

Presidente mesmo do Ceasa de Porto Alegre falou, na abertura da Fecouva, que o nosso 

município abastece grande parte do estado. Temos qualidade, temos bons produtos, mas 

principalmente, Presidente, temos gente que trabalha em Flores da Cunha. Eu trouxe aqui uns 

dados comparativos que eu quero mostrar pros Colegas Vereadores em relação a alguns preços 

que o mercado está hoje e não era, e isso em 30 dias atrás. Eu trouxe um estudo da alface, que é 

uma verdura que todo mundo conhece, todo mundo consome, maioria consome, uma matéria 

extraída das notícias agrícolas, tá, que na última semana, dia 14 e 18, os atacadistas do Ceasa de 

São Paulo afirmaram certa instabilidade no mercado das alfaces, com oscilações na 

disponibilidade do produto, mas os preços continuaram em alta. Aí eu chego numa conclusão 

porquê continua em alta se em muitos lugares daqui está chovendo, está alagando e aqui está a 

seca, né, a procura ela continua a mesma coisa, não teve uma alta procura pelo produto. O 

produto se manteve, a procura no mercado é a mesma. Mas por que que teve grandes oscilação 

no preço? Entra a questão que eu falei anteriormente no decorrer do discurso. Aí onde tu pagava 

R$12,00 (doze reais) a caixa, com 12 pezinhos de alface, hoje tu está pagando em média 

R$25,00 (vinte e cinco reais) e, assim por diante, conforme tu dobra a quantidade, lógico, dobra 

o preço. Mas aí as três, era as três, as três e três da tarde do dia de hoje, eu recebi uma pesquisa, 

uma notícia que a National Petrochemical Company, empresa responsável pelo desenvolvimento 

e funcionamento do setor petroquímico iraniano, afirmou que o Iran pode triplicar as exportações 

de ureia para o Brasil. Em reunião com a Ministra Tereza Cristina, Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, nessa sexta-feira, dia 18, que foi a sexta passada, o Presidente da empresa disse 

que as exportações de ureia para o Brasil poderão chegar a dois milhões de toneladas/ano, e 

atualmente era 600 mil toneladas. Aí a Ministra disse, que o Brasil tem interesse em aumentar a 

compra da ureia iraniana, por ser mais qualidade e trazer mais oxigênio, nitrogênio para nossas 

plantas, pra germinação dela acontecer no tempo certo. Tem também a questão do nitrogênio e o 

cálcio, que é pra fortalecer a planta, enfim, todo, toda a cadeia de adubação, né, para os nossos 

produtos, levando também em consideração que final do ano passado quem, como eu fui em 

algumas agropecuárias do município fazer a compra para o início de ano e comprar algumas 

coisas que nos faltavam e foi alegado que faltaria mais uma vez o produto no mercado. Até eles 

orientavam quem fosse, Senhor Presidente, quem, quem tivesse uma disponibilidade financeira 

de conseguir fazer um estoque pra tudo que irá precisar durante o ano que se fizesse, porque se 

tivesse, iria ser muito mais caro do preço que está agora. Questões de meses o produto foi 

dobrado, isso é verdade! Questões de meses tu pagava um saquinho lá a dois reais, no outro, 15 

dias, 20 dias depois, tu ia lá, o preço estava diferente e não tinha pra comprar, era só sob 

encomenda. E às vezes, no decorrer dessa compra aqui, acontecia o aumento! Eles já te avisavam 

que eles tiveram que taxar mais, porque aumentou pra eles também. Então agradeço aí mais uma 

vez a oportunidade de estar aqui, hoje, falando, trazendo esse assunto que eu, é de grande 

importância pra todos nós, é alimento na mesa do povo brasileiro, é o meu dia a dia, também falo 

com propriedade porque eu vivencio a vida no campo, né, a vida na agricultura, é sofrida, não é 

fácil, tem que batalhar e muitas vezes a gente chega e se depara com uma situação dessas, né? 

Então mais uma vez, muito obrigado a todos. E tenhamos todos uma boa noite. 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Concedo a palavra ao 

Vereador Diego Tonet para que faça uso da tribuna. 

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

o Rouglan, da imprensa; o Daniel Gavazzoni, Chefe de Gabinete; o Matana, todos também que 

nos assistem através das redes sociais. Eu gostaria de começar também essa noite elogiando 

primeiramente o evento da Fecouva, né, Barp, um evento onde participei nos dois finais de 

semana, muito bonito, alguns Colegas também estiveram presentes e ontem também, né, 

fechando eu digo com chave de ouro, com desfile espetacular, dessa vez a chuva veio um pouco 

mais tarde e necessária também, a gente sabe. E aqui, eu gostaria de lembrar também um fato 

talvez interessante, né, hoje nós comemoramos o Dia do Imigrante Italiano, dia 21 de janeiro. E 

ontem, ver os desfiles também, né, a maioria aqui é descendente de imigrante italiano, e ver 

como é bacana ainda a gente preservar a nossa história, ter orgulho da nossa cultura, das nossas 

raízes, dos nossos nonos, da onde a gente veio. E cada vez que um desfile desses acontece, reúne 

muita gente, ontem foi a prova disso. E também fiquei bem feliz em saber que mesmo tendo a 

Festa da Uva acontecendo, nós tivemos um desfile com bastante público, todos os eventos 

também que aconteceram no sábado, com bastante público. Isso é a prova que também dá pra 

fazer duas festas, né, em municípios próximos, e isso só movimenta toda a região, o turismo de 

toda a região e não atrapalha, na minha visão não atrapalha. Então parabéns a todos os 

organizadores, a corte, a Marília, a Andressa e a Giovana, também o Michael Presidente lá pela 

organização. Também queria destacar ontem, que teve a presença do nosso amigo deputado 

progressista, o Sérgio Turra, esteve no almoço, esteve conversando conosco, um deputado que já 

destinou pra esse ano também uma emenda de 100 mil reais, que será destinada pra uma 

ambulância, e junto dele, os assessores, então agradecer também a presença do Sérgio Turra, 

sempre parceiro também com o nosso município. Eu queria falar um pouco hoje, seguir um 

pouco da linha de raciocínio que também meus Colegas Luizão, também o Clodo falaram em 

algumas tribunas no início deste ano e eu, na minha primeira tribuna este ano, ainda não tive 

oportunidade de também fazer um comentário. Então ainda voltando um pouco sobre o tema dos 

CCs, né, o tema que gerou um pouco de debate nesta Casa, eu diria, né, e eu gostaria de seguir 

um pouco desse raciocínio também e falar o porquê eu vejo que esse projeto é importante pra 

nossa cidade e fazer alguns questionamentos aqui também. Então, ainda no tempo de recesso ali, 

eu estive em conversas, eu confesso que várias dúvidas também surgiram pra mim, em todas elas 

eu procurei tanto o César Conz, o Secretário de Governo, outras secretarias, estive em reunião 

com o Prefeito também, pra saber um pouco mais sobre esse projeto e poder falar sobre ele. 

Então alguns dados, né, que eu levei, o por que que esse projeto, o que que se tinha como 

proposta com esse projeto, né? Então primeiramente repor os cargos extintos lá pela Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, lá em 2020, 30 cargos extintos no final de 2020; estruturar a Secretaria 

de Segurança Pública, Transportes e Mobilidade com guarda municipal, uma secretária nova, 

que hoje nós não temos; ampliar atividades dentro do turismo, desenvolvimento econômico, 

cultura, esportes, promover avanços necessários nas áreas da saúde, educação, obras, 

procuradoria, RH, entre outras. E alguns dados também que me levam, me convencem o por que 

que esse projeto é necessário, lendo ele. Nós tivemos um crescimento populacional de 2020 pra 

cá, eu calculo e estimo por aquilo que eu vi, cerca de mil pessoas por ano, mais ou menos foram 

os últimos anos que chegam a Flores da Cunha, novas famílias, novas demandas pra todas as 

áreas. E também, nós temos que considerar que no ano passado ainda estava em vigência o PL lá 

173, projeto federal então que, a Lei Federal 173, de 2020, que impedia a contratação de novos 

cargos até dia 31 de dezembro, então somente cargos emergenciais de médicos, entre outros, 

poderiam ser realizados. Também queria salientar, que dos 26 cargos de confiança proposto, 

parte deles foram mencionados pra nós, nas reuniões com o Prefeito, que seriam funções de 

comissão, ou seja, não seriam 26 pessoas novas que estariam ocupando cargos dentro da 

Prefeitura, mas funções de confiança, pessoas que estariam ganhando lá 35 a 40% do valor de 

um cargo cheio, um cargo de confiança e portanto aquele um, o valor de um milhão e novecentos 
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mil que saiu, se fosse contratar os 26 cargos, a gente bem sabe que ele seria menor. Também 

alguns dados que eu levo dentro da educação, nós temos hoje 313 servidores, dispostos em 11 

escolas também dentro do nosso município. E pra gerir tudo isso, a gente sabe que o Secretário 

de Educação sozinho é bastante serviço para um secretário só. Nós sabemos, esses dias também, 

a gente teve algumas reclamaçõezinhas pontuais, eu digo, mas é difícil pra um secretário, hoje, 

atender tudo isso. Então foi proposto um secretário adjunto, uma Subsecretaria de Esporte e uma 

Subsecretaria de Cultura. E por que essa Subsecretaria de Esporte e Cultura? Em conversa, 

também a gente sabe que seria muito mais fácil pro Município captar recursos, então a gente está 

deixando de ganhar dinheiro por não ter uma estrutura, uma Subsecretaria de Esporte e uma 

Subsecretaria de Cultura dentro do nosso município. Dentro da saúde, nós temos 142 servidores. 

No ano de 2021, foram mais de 200 mil atendimentos, sem falar que nós temos a previsão de 

ampliação da UBS, nós sabemos da, da unidade central ali, Irmã Benedita Zorzi, que será 

ampliada, entre outras também, em alguns bairros mais retirados. Ali também foi proposto um 

secretário adjunto e, também, uma divisão de bem-estar animal, que iria apoiar principalmente a 

Upeva. Nós tantos falamos já aqui nessa Casa sobre a causa animal, há uns dias atrás também a 

causa animal, o pessoal da Upeva estava reivindicando, fizeram uma vaquinha pra conseguir 

recursos porque estavam com dificuldades pra questão de contas, e nós teríamos provavelmente 

um profissional só pra atender a Upeva, mas o projeto não foi levado adiante. Dentro do turismo, 

então nós teríamos como proposta colocar Flores no mapa do turismo, resgatar eventos, fomentar 

ainda mais o desenvolvimento econômico atraindo investidores, mais empresas vindo pra Flores, 

mais recolhimento de impostos e, com certeza, isso a gente já viu na quinta passada, na audiência 

sobre as metas fiscais, o próprio secretário falou, nós tivemos cerca de quase 30 milhões a mais 

do que era previsto como meta de arrecadação. Quanto mais empresas nós tiver, a arrecadação 

muito maior, maior o número de investimento que nós vamos conseguir fazer pra Flores da 

Cunha. Também tem a Sala do Empreendedor que eu vou mencionar aqui. E lembrar que 

existem 632 servidores, cerca de 632 servidores, entre concursados e cargos de confiança; 71, 

apenas 71 são cargos de confiança, isso deve dar em torno de uns 12, 13% por ali, do total de 

servidores. E mesmo com a reforma, a gente imaginando que alguns serão funções de confiança, 

a gente sabe que esse valor ficaria muito inferior de folha de pagamento do que era dos 30 cargos 

de confiança que nós tínhamos lá em 2020. Eu tenho também, também eu gostaria de falar, né, 

que eu fico um pouco desapontado com a postura talvez dos Colegas, cada um sabe o que faz, 

né, quando esse projeto chegou a essa Casa não compareceram ao plenário. E isso a gente sabe 

que, depois o projeto foi retirado, enfim, mas eu penso que uma forma democrática de a gente 

trabalhar sobre esse tema é com diálogo e a resolver aqui, não se opor a comparecer no plenário. 

Mas isso é uma atitude que cada um sabe o que fez, o que deve fazer. E eu tenho aqui, no jornal, 

também eu gostaria de, lá do dia 28 de janeiro, um comentário sobre o Carlos Paviani, que eu 

vou ler pra vocês, eu acho importante. Na segunda-feira, dia 24, de forma unânime, ou seja, 

contando com votos das bancadas da situação e da oposição, os oito vereadores, o Presidente só 

vota em caso de empate, aprovaram projetos de aumento de despesas de mais de cinco milhões: 

O auxílio alimentação e o auxílio transporte causam um impacto de pelo menos 2,85 milhões. 

São cerca de 580 servidores ativos que receberam 100% de aumento no auxílio alimentação. E 

aqui tem mais alguns benefícios que também foram realizados, inclusive aumento dos 

servidores, todos nós inclusive do nosso salário, cerca de 12,6%. Nenhum desses projetos foi 

questionado pelos Colegas, nem do cargo, dos 48 cargos concursados. Isso me intriga um pouco, 

porque gera uma despesa pra, havia uma preocupação com o dinheiro público, né, mas se 

ativeram em cima dos cargos de confiança. E eu gostaria de mencionar aqui, talvez a 

comunidade não saiba, mas Colega Guga foi cargo de confiança em 2017-2020. E me chama um 

pouco a atenção, né, porque talvez agora se opor aos cargos de confiança, e eu vi que 

defenderam muito bem que todos os cargos deveriam ser através de concurso. Então talvez, não 

sei, o Colega aceitou na época ser um cargo de confiança, mas não optou por fazer um concurso, 

talvez entrar por outra via, né? E me deixa intrigado também, que quando foi apresentado uma 

emenda pra tentar levar pra, a votação do projeto, tentar adiar a votação, o Colega extinguiu o 
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próprio cargo que ocupava nesse projeto, né? Não sei como é que foi feito esse estudo, se 

analisou que ele não era necessário, que lá atrás ele era, agora não é mais. Eu acho que ele é, 

porque eu peguei alguns dados do, quem trabalha hoje, na Sala do Empreendedor, que é o cargo 

mais próximo que o vereador ocupava lá atrás, e alguns números que eu tenho de atendimentos 

realizados na Sala do Empreendedor a partir de agosto do ano passado: em agosto, 51 

atendimentos; setembro, 123; outubro, 137; novembro, 159; dezembro, 161; janeiro, 221; e 

fevereiro, 242 até o dia 20, um total de 1094 atendimentos pra novas empresas, aberturas de 

MEIs, enfim, toda a parte burocrática que envolve empresas. Novas empresas, mais arrecadação, 

mais poder de investimento do Município também. Então um projeto que foi estudado durante 

oito, nove meses, com um órgão externo também auxiliando e que os vereadores acharam talvez 

que não fosse necessário. Também gostaria que, de dizer que me fere um pouco quando, assim 

como os Colegas falaram, quando a gente ouve falar em apadrinhamento político, né, que todos 

os cargos só são pra colocar pessoas aqui, que são sei lá amigas do Prefeito. Eu acho que é um 

pouco preconceituoso fazer essa fala, né, não sei. O próprio partido atual faz 44 anos que não 

está na Prefeitura, então acho que a gente até desconhece o que que é apadrinhamento político a 

gente não sabe, né, mas foi comentado em apadrinhamento político. Então acho que seria 

coerente de minha parte, eu penso, deixar as pessoas primeiramente trabalharem, fazerem o seu 

serviço. A gente sabe que se o Prefeito colocar um cargo de confiança e ele não corresponder a 

altura, ele pode exonerar ele a qualquer momento, sem nenhum impedimento, inclusive nós 

vereadores podemos fiscalizar e cobrar isso, enquanto que um cargo de concurso, se entrar e não 

corresponder, dificilmente a gente tira. E aí faz o quê? Contrata mais um pra ajudar? Não estou  

menosprezando, tem muita gente boa, eu acredito que trabalha como concursado, eu dependo 

deles também nas minhas demandas e isso não desmerece o trabalho deles. Às vezes a gente 

ouve algumas críticas também quanto o ano de 2021, a gente sabe que é o primeiro ano de 

governo do atual prefeito e, de fato, o plano de governo passa a ser executado a partir de 2022 e 

vai até 2025, funciona em todos os mandatos de prefeito assim. Então acredito que as obras do 

atual prefeito elas vão começar a acontecer agora. Até o ano passado, se fazia muito obra que 

ficou pendente da administração anterior. Agora, a gente vai ter a oportunidade de fazer novas 

obras. E eu gostaria de citar também, que eu enquanto não era vereador, antes mesmo de ser 

vereador, eu sempre fui procurado tanto pela Secretaria de Turismo, na época a Fátima, e sempre 

que eu pude ajudar, independente da administração, quem estava dentro da Prefeitura. O prefeito 

atual inclusive, se for analisar, era oposição ao meu partido hoje, eu nunca me neguei a ajudar a 

fazer alguma coisa, porque eu entendo que primeiro, antes de questões partidárias, a gente 

precisa olhar pelo nosso município de Flores da Cunha, olhar para as pessoas e fazer o melhor 

que a gente pode por elas, não tentar criar dificuldades, algum empecilho que, assim como 

Vereador Clodo falou na última semana, trave os trabalhos do Prefeito. A gente precisa, como 

vereadores, dar possibilidades, embora somos órgãos independentes, dar possibilidade para o 

atual Prefeito também trabalhar. Então essa é a reflexão que eu fiz essa noite. Agradeço a todos, 

agradeço aos Colegas. E desejo a todos uma boa noite e uma boa semana. Obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Horácio Rech para que use a tribuna. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente e os demais 

já citados. Quero informar a todos que amanhã eu estarei indo à Brasília, conhecer a capital e o 

Congresso Nacional. Isto só foi possível, porque o cidadão de Flores da Cunha apostou em meu 

nome para representá-lo. Talvez seja uma oportunidade única, mas vou em busca de recursos 

para investimentos e melhorias para a nossa cidade. Na política, tive a oportunidade de conhecer 

muitas pessoas e aprender muito. De uma coisa tenho certeza, não vou mudar minha convicção, 

nem trair meus ideais, não vou enganar ninguém, nem mentir para mim mesmo, vou praticar a 

política que o povo espera para não ser cobrado amanhã. Entrei na política com um único motivo 

e um único propósito, continuar fazendo o que sempre fiz, que é ajudar as pessoas 

principalmente as mais necessitadas. Hoje sou uma autoridade constituída para deixar uma boa 



 

Anais 2.686, da Sessão Ordinária do dia 21 de fevereiro de 2022. 441 

impressão a quem confiou em mim esta responsabilidade. Serei sempre fiel ao povo e às normas 

estabelecidas. Não entro em disputas ou críticas. Minha única meta é estabelecer uma vivência 

saudável e cultivar a justiça. Meu propósito primordial é fazer o bem, sem prejudicar a ninguém. 

Sou motivado pela vontade de fazer o melhor, de fazer, de ouvir mais, de atender mais. Não 

tenho medo de correr riscos pela luta em defesa da sobrevivência de nossos irmãos que sofrem a 

grande desigualdade social. Em todos os segmentos da sociedade, os menos favorecidos é que 

mais precisam do nosso apoio. E como representante do povo, quero deixar minha marca para 

que, no futuro, eu possa dizer: ajudei a uma pessoa, a um cidadão, dei o meu melhor. Acreditem, 

este é o principal motivo que me fez entrar na política. Nasci na roça, continuo na roça, não 

tenho muita instrução, nem certificados, mas trago de berço a humildade, a educação e o 

respeito. Minha melhor escola foi a escola da vida, pois aprendi o que é certo e o que é errado. 

Não sou infalível, somente estou tentando fazer a parte que me compete. Boa noite, uma boa 

semana a todos. Obrigado, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para organização da pauta da Ordem do 

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 084/2021, que “Denomina de Rua Guilherme Fontana a via 

pública localizada no Bairro São Cristóvão, no município de Flores da Cunha”. Solicito ao 

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Solicito o tempo de cinco minutos como autora do 

projeto. (Assentimento da Presidência). Boa noite a todos, Senhor Presidente, Mesa Diretora, 

Vereadores, comunidade aqui presente e quem nos assiste pelas redes sociais. A família então 

Fontana, né, do nosso homenageado dessa noite, muito obrigada pela presença. Falar então que 

apresentamos este projeto de lei, que vai denominar uma via no bairro de São Cristóvão com o 

nome de Guilherme Fontana. Então a gente já tratou aqui de projetos semelhantes nessa Casa, a 

importância que é dar uma denominação pra uma via, dar essa comodidade para a família que 

terá então o endereço com nome certinho e que facilita a vida então também pra entregas, pra 

várias coisas, e uma forma de organização da nossa comunidade. E então homenageamos o seu, 

o senhor Guilherme Fontana, que foi um morador principal dessa comunidade ali onde será feita 

a denominação da rua. (Exibição de imagens através da televisão). E eu vou contar um 

pouquinho da história dele pra vocês, que acho muito importante a gente fazer essas homenagens 

porque a gente revive histórias de pessoas que contribuíram muito com a nossa comunidade, e 

que fizeram a sua parte pra hoje a gente ter uma cidade desenvolvida como é a nossa. Então a 

melhor forma de a gente prestar essas homenagens também é através do nome da rua que vai 

ficar eternizado então no nosso município. Então, vindos da Itália com cerca de 17 anos, Pedro 

Fontana e a Catarina Mottezz fincaram raízes em São Cristóvão, na cidade de Nova Trento. Lá, 

puderam constituir uma família com 10 filhos, e um deles se chamava Guilherme Fontana. Ao 

longo da vida, Guilherme teve alguns ofícios. O primeiro dele foi no quartel, onde prestou 

serviços como tiro de guerra até ser recluso em Flores da Cunha. Então começou a trabalhar de 

carreteiro. Havia uma carroça, com cinco mulas, que Fontana guiava para transportar vinho e 

outros produtos coloniais. Quando completou 28 anos, casou-se com Amélia Secco, e com ela 

teve cinco filhos: Celina, Dilva, Moacir, Luiz e Antônio. Infelizmente, após 14 anos, Amélia 

veio a falecer. Alguns anos depois, Guilherme deixou de ser carreteiro e passou a trabalhar na 

agricultura, com milho, trigo e uvas. Apaixonou-se novamente e casou com Rosa Piardi, mulher 
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com a qual pode ter mais dois filhos: Maria Suzana, está aqui presente, a Celina também, e o 

nosso querido amigo Sérgio Fontana, falecido então, que foi o nosso filiado progressista de longa 

história. O tempo passou e, ao longo de sua vida, Guilherme sempre foi uma pessoa participativa 

e religiosa na comunidade. Ajudou a construir o salão comunitário de São Cristóvão, onde 

trabalhou como festeiro e bodegueiro. Sempre adorou o que fazia e tinha uma paixão enorme 

pela sua terra. Então essa é mais uma linda história de um cidadão da nossa cidade que 

contribuiu, que deixou a sua história principalmente para a família, né, deixou marcas 

importantes e que tem ali, nós passamos também quando eu falava a sua biografia, algumas fotos 

e algumas datas marcantes da qual a família então nos cedeu as fotografias, pra gente deixar essa 

homenagem também mais bonita. Então eu peço aos Colegas Vereadores que nos apoiem nessa 

proposição votando favoravelmente em homenagem então ao nosso querido falecido então 

Guilherme Fontana. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado a nossa ajudante. Aprendendo um pouco 

com essas máquinas modernas. Senhor Presidente, eu também quero comentar com relação a 

esse projeto, quero parabenizar a Vereadora Silvana ter sido escolhida pra, pra apresentar esse 

projeto pra comunidade. Acho que é importante nós homenagearmos as pessoas que fizeram o 

bem, que fizeram, que tiveram o trabalho nas nossas comunidades, no nosso município. E o mais 

importante sempre é, com o consenso de todas as pessoas que moram nessas vias. É importante o 

reconhecimento porque se não fosse assim, seria difícil de nós homenagearmos porque sempre 

temos opiniões diferentes. Então eu quero parabenizar aqui a família Fontana, por ter esse 

consenso de toda a rua, de toda a família de homenagear uma pessoa que muito fez pela 

comunidade de São Cristóvão, pela comunidade de Flores da Cunha. Então é uma das maneiras 

que nós temos, como Câmara Legislativa, pra podermos homenagear as pessoas que fazem o 

bem, que fazem o trabalho em prol de uma comunidade. Então parabéns à família, parabéns à 

Vereadora, pela iniciativa do projeto. Obrigado.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, também queria 

parabenizar a família Fontana. Há pouco eu falava na tribuna sobre o Dia do Imigrante Italiano, 

né? Guilherme Fontana foi filho de imigrante italiano. Nasceu aqui, mas os pais eram italianos, 

né? Então que bonito, né, a gente poder agora também eternizar o nome dele através de uma, de 

uma via. Com certeza, assim como o Colega Clodo falou, uma pessoa de grande importância pra 

nossa cidade, que muito fez, muito trabalhou em causas religiosas, festas e com certeza deixou 

seu legado também, né, sua marca. Conheci o filho, o Sérgio, sempre muito engajado dentro do 

nosso partido também, sempre lembrar do Sérgio. Eu tenho certeza que o pai também foi uma, 

uma grande, o avô acho que foi, né, o avô uma grande pessoa. Então parabenizo e até a Silvana 

estava, agora ela me soprou aqui, ela queria fazer um agradecimento, que vocês ajudaram na 

coleta das assinaturas, então ela deixa também um agradecimento por esse trabalho importante. 

Era isso. Muito obrigado.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente e Colegas Vereadores e 

Vereadora, a família Fontana, imprensa, todos que nos acompanham através das redes sociais. É 

sempre uma alegria quando projetos dessa maneira chegam a essa Casa. Por várias vezes, 

homenageamos as pessoas, pessoas de bem nessa Casa, eternizando o seu nome nas vias, praças 

e outras entidades do nosso município. Então é mais uma via que ganha um nome, que ganha 

uma referência, mas é também o legado deixado pelo seu Guilherme. Acredito que, a exemplo de 

muitos dos nossos munícipes da nossa região e da, do nosso município, que marcam a sua 

história com trabalho, com humildade, com fé junto às comunidades. Então é sempre uma 

alegria, um prazer, que a gente consiga fazer essas homenagem, esse tipo de homenagem para 

essas pessoas que tanto trabalharam, que começaram humildes, que começaram com todas as 

dificuldades da época e, hoje, são reconhecidas no nosso município. Então somos favoráveis e 

damos os parabéns aos descendentes e à família. E que esse legado é trabalho, o legado da fé, da 
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esperança e de sempre buscar o melhor para a nossa comunidade permaneça, como acredito que 

está permanecendo junto à família. Parabéns e sou favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto de Lei nº 084/2021 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. (Processo de 

votação eletrônica). Projeto de Lei nº 084/2021 aprovado por unanimidade.  

Emenda Supressiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 088/2021, que “Suprime o parágrafo único do Art. 

2º do Projeto de Lei nº 88, de 20 de dezembro de 2021 - Determina que os agressores que 

cometerem o crime de maus-tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido, 

na forma que menciona”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da 

comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Em votação. A Emenda Supressiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 088/2021 está em 

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

eletrônica). Emenda Supressiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 088/2021 aprovada por unanimidade.  

Estava em pauta 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 no 

1.502, 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”. Porém, hoje, foi 

protocolado pelo autor do projeto, conforme determina o artigo 109 do Regimento, pedido 

solicitando a retirada da pauta. Desta forma, sua votação fica adiada. 

Projeto de Lei nº 013/2022, 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. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. 

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

trata então da premiação do concurso que elegeu aí aos premiados para a avenida, com os 

projetos premiados. Então com o primeiro colocado receberá 30 mil reais; o segundo colocado, 

15 mil reais; e o terceiro colocado, 10 mil reais. É questão de ajustes de rubricas dentro do 

orçamento para que ela saia também da Secretaria de Obras onde será feita depois a obra toda da 

revitalização da avenida. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Na justificativa do projeto de lei que 

estamos discutindo, como já foi falado, a Lei Orçamentária em vigor não contempla rubrica de 

despesa vinculada ao pagamento de premiações em concursos públicos para obras em avenidas 

do município. Faz-se necessária a inclusão, agora, para o pagamento dos vencedores que já 

foram anunciados. Senhor Presidente, vamos aos passos de um projeto: elaboração, discussão, 

aprovação, execução e avaliação. Nos parece que houve uma precipitação do Executivo no 

lançamento do concurso. Foi executado antes de aprovar. Portanto, não havia previsão 

orçamentária para pagar os vencedores do concurso. Agora, vem o projeto de lei para apreciação 

desta Casa. Nobres Colegas, agora, com o concurso já realizado e com o resultado divulgado, 

não podemos deixar de pagar os vencedores. Faço novamente um pedido para que o Executivo 

tenha mais calma na tramitação de seus projetos, pois querer apressar a aprovação diminui a 
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discussão dos mesmos na Casa e, também, na comunidade. Isso não faz bem para nós 

legisladores e, também, para os gestores. Obrigado pela atenção.  

VEREADOR DIEGO TONET: Apenas complementando, né, Colegas Vereadores, pelo que eu 

também me informei a respeito desse projeto, existia alguma coisa já prevista dentro da 

Secretaria de Planejamento inicialmente, no edital também já estava previsto o valor, tudo, valor 

este que não foi alterado, é o mesmo que se previa no edital lá inicialmente. E posteriormente, 

assim como a Colega Silvana falou, a rubrica foi aberta então dentro, esse projeto então prevê a 

rubrica, sendo aberta dentro da Secretaria de Obras, que é quem vai executar praticamente toda a 

obra que vai ter o maior gasto dentro da revitalização da avenida. Então acredito que o valor é o 

mesmo, a rubrica talvez não tivesse sido prevista lá no início, mas o valor estava no edital. E o 

concurso aconteceu, é necessário sim premiar como constava no edital. Então acredito que não 

vejo problema algum quanto a ter que pagar agora esse valor, que é justo também pros 

vencedores deste concurso. Obrigado e uma boa semana.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O projeto está em votação. 

(Interferência dos Vereadores: Continua em discussão). Não! Eu fui, olhei, ninguém estava me 

olhando, mas... com a palavra Vereador Ademir.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Dizer de que analisamos 

muito esse projeto e sabemos da importância de sua aprovação, bem como os problemas que 

podemos encontrar se isso não acontecer. Muitos foram os questionamentos, inclusive de parte 

da comunidade que nos procurou e acredito que também aos Colegas Vereadores, por não ver no 

projeto a urgência e programação. Acredito que as ideias são boas, mas quando transformadas 

em projetos, tem que vir a esta Casa bem programadas e elaboradas. Talvez a certeza da 

aprovação da maioria dos projetos que vem ao Executivo para esta Casa Legislativa fez com que 

alguns dos projetos não tenham o afinamento devido. Para isso não acontecer, esperamos que no 

futuro tenhamos, sim, projetos bons, programados e trabalhados e com certeza estaremos sendo 

favoráveis e convictos que estamos fazendo o melhor para Flores da Cunha. Então a gente diz 

que fazer oposição só por fazer não é o intuito da bancada do MDB, mas acreditamos que possa 

ser um pouco mais trabalhado e um pouco mais pensado antes de vir para esta Casa, 

principalmente regime de urgência. Então quero já dizer, de antemão, que nós somos favoráveis 

sim, porque temos que honrar nossos compromissos, pois estamos pensando no município de 

Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

demais pessoas que ainda nos prestigiam na noite de hoje. Levando em discussão, e é muito 

bom, né, Clodomir, conforme o senhor foi presidente em outros, em outro momento, Clodo 

sempre falou do debate aqui dentro, que tem que ser discutido, né, Clodo? Então apenas endossar 

o que os meus colegas de bancada já, já falaram, infelizmente essa foi a situação, não tinha 

dotação orçamentária prevista e declaração de despesa. Fazer o concurso antes, sem, muito se 

falou aqui nessa Casa e agora é, e por isso que é bom, né? A política dá muitas voltas, né? 

Falavam e, do projeto dos CC, da falta de experiência e inexperiência dos Vereadores que se 

fizeram ausentes da sessão, mas agora, a gente se depara com uma situação dessa, tendo que 

resolver essa falta de experiência, digo eu. Então assim, Colegas Vereadores, dizer que a gente 

não é bobo. A gente sim, vai aprovar, porque o município nunca teve uma fama de não pagador, 

né? E, da mesma forma que, que os Colegas já complementaram, tenham um pouco mais de 

calma, porque isso na comunidade, o que reflete lá na comunidade é a falta de planejamento. 

Então a gente está aqui pra ajudar. Eu sempre falei aqui, nessa Casa, que a oposição sempre ia 

ser parceira e quando a gente tivesse algum apontamento pra fazer, a gente estaria nos colocando 

a nossa, nossa postura. A gente vai aprovar isso aqui, mas certamente algum apontamento o 

Executivo vai sofrer. Isso vocês têm que ter ciência. Então finalizo aqui e agradeço a 

oportunidade, Senhor Presidente.   
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VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, eu acho até 

irônico, né, nós ficarmos aqui tentando discutir um assunto tão, tão relevante pra comunidade. Se 

nós levarmos em consideração o ganho que Flores da Cunha teve, e terá, com esse concurso que 

foi aberto. Flores da Cunha virou destaque nacional das empresas que participaram do concurso, 

da equipe avaliadora e do que será essa obra. Essa obra, contrário do que o Vereador Guga fala, é 

uma obra com planejamento, diferente do que está aí, hoje, que cada dez metros de avenida nós 

temos um projeto, temos uma, um desenho. Esse projeto é justamente pra unificar. Independente 

do governo que conclua esse projeto, que ele siga o projeto, para que nós não tenhamos um 

trabalho refeito daqui há alguns anos como está acontecendo hoje no município, um trabalho sem 

projetado, sem planejamento, que hoje o Executivo tem que refazer um trabalho que foi feito há 

três, quatro anos atrás. Mas eu concordo com vocês. É aqui que a gente decide. Votar favorável 

ou votar contrário é o direito de cada um de nós. Mas é aqui que a gente decide. O Prefeito, o 

Executivo reformou todos os banheiros lá em Otávio Rocha, que era uma demanda antiga da 

comunidade, um dos, o distrito que mais traz turistas de Flores da Cunha e tinha lá uma 

instalação precária. Eu não vi ninguém reclamando! Algum dos Colegas reclamaram porque o 

Prefeito fez aquela obra sem orçamento, sem planejamento. Não! Se é pra população, se é 

melhor da nossa população. Às vezes alguma coisa acontece atropelada, mas é necessário pra 

que as coisas aconteçam! Nós tivemos um ano de 2021 esbarrando em tudo que era dificuldade. 

E no momento que o Executivo quer fazer uma obra, não podemos ficar aqui achando 

argumentos pra travar essas obras. Por isso que eu peço mais uma vez, se nós vamos trabalhar 

sempre em prol do município, a favor do município, essas pequenas coisas não tem que ser 

levado em relevância. Era isso, Presidente. Obrigado.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Então o projeto 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 013/2022 aprovado 

por unanimidade.  

Está em pauta, o Projeto de Lei nº 014/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$500.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, tanto o 

projeto 14 como o 15 são de renovação da frota, né, importante pra que os trabalhos do, da nossa 

Administração sejam feitos com mais qualidade e agilidade, visto que no último ano aí tivemos 

muitos equipamentos dando manutenção altíssima. Então o custo, né, de ficar sempre 

consertando um caminhão, uma máquina ele se torna maior do que a gente ter aí um bem novo, 

né, e que possa dar mais agilidade, então não ficar parado em oficina o tempo todo. E então a 

gente vai com isso, a partir do projeto 14 e 15, atender a todas as demandas da comunidade e na 

manutenção das estradas, em diversos obras importantes aí que temos pela frente para o nosso 

município, pensando sempre aí em, na renovação da frota, que ela tem que estar sempre de 

acordo, também pra segurança dos próprios servidores que trabalham nela. Então peço a 

aprovação dos Colegas Vereadores do projeto.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Eu peço aos Colegas que 

quando desejarem discutir o projeto, que se manifestem através do microfone, porque às vezes 

passa despercebido. Vereador Diego, com a palavra.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, também olhando esse 

projeto que destina, é uma caçamba lá pra Mato Perso, né? Então acredito que um distrito muitas 

vezes por ser mais longe, encontra sim dificuldades também com máquinas, né? Muitas vezes 
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quebra uma máquina, depende do distrito de Otávio Rocha, depende de outras localidades. Até 

fim de semana ocorreu um fato que eu quero relatar, né, conversei com a ex-vereadora Claudete 

Gaio Conte, talvez ela esteja até nos assistindo, e ela disse que na semana passada, acho que foi, 

ela acabou tendo, o Subprefeito de lá, o Elson, pediu uma patrola emprestada pro Bruno Debon, 

Subprefeito de Otávio Rocha. Disse que quando a máquina chegou lá, vontade que ela tinha é de 

levar os alunos da escola pra fora, porque tinha uma máquina nova chegando em Mato Perso. 

Algo inacreditável, né? Mas depois, ela se decepcionou um pouco porque ela viu que a máquina 

era só emprestada. Então até eu já tinha comentado com ela, que teremos algumas máquinas 

sendo aprovado agora, por nós, e isso deixou eles um pouco mais tranquilos também. Então sou 

favorável a este projeto. Obrigado.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, é 

gratificante quando nos deparamos com projetos iguais a esse. É sempre necessário a 

reformulação do parque de máquinas. E Mato Perso, o 4º distrito, merecia já há algum tempo um 

caminhão que pudesse sim atender a toda a comunidade de forma plena. Sabemos das 

dificuldades que essas máquinas encontram no interior e geralmente elas são avariadas, né, por, 

pelas estradas, pelo processo de trabalho que sofrem. Então é sempre muito bom ver que a frota 

está sendo reposta, está sendo colocada obras em, colocadas esses equipamentos em obras boas 

que aconteçam no nossos, nossos distritos. Então é com alegria que a gente vai aprovar esse 

projeto lá, que vai beneficiar não só o 4º distrito, mas acredito que também o terceiro, se for 

necessário para suplementar, se precisa, se precisa fazer algum socorro lá pro terceiro ou pra 

própria sede, temos assim um caminhão disponível, um caminhão que possa atender a essas 

necessidades, sem problemas mecânicos no futuro. Então sou favorável, Senhor Presidente, 

sempre que for pro bem das comunidades principalmente do nosso interior quando se trata do 

parque de máquinas a sua renovação. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, da mesma forma, manifesto 

aqui o meu posicionamento favorável à renovação da frota de máquinas. Sempre defendi aqui, 

nessa Casa, a estrada boa de produção, é qualidade de vida pra quem utiliza, pra quem necessita 

diariamente daquela estrada, seja ela pra locomoção ou, da mesma forma, pra escoamento da 

produção. Eu sempre falo aqui, inclusive o Jorge Dal Bó esteve aqui nessa Casa, mostrou os 

números, mostrou o quanto o Município previa e o quanto ele arrecadou a mais e eu acho muito 

válido e não esperava a postura diferente do que investir esse dinheiro para o nosso contribuinte. 

E finalizo a minha fala, dizendo que o bem-estar de um produtor rural é vital para todo o país. 

Muito obrigado!      

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Vejo isso a importância para poder atender e 

atender melhor, com máquina de qualidade, a todos os nossos munícipes. Sou totalmente 

favorável.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto de Lei nº 014/2022 

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 014/2022 aprovado 

por unanimidade.  

Em pauta, 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”. Solicito ao 

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto está em discussão.  
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VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então, da mesma forma que o projeto 14, trata-se de 

renovação do parque de máquinas. Mas pra gente ressaltar aqui o volume, né, o valor bem alto, 

dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil. Então, como foi falado, né, o Município está tendo 

uma boa arrecadação e, com responsabilidade, está se investindo então de forma correta os 

recursos. Então serão adquiridos um caminhão com cesto implementado para uso então dos 

eletricistas; uma retroescavadeira quatro por quatro, com cabine, para uso nos serviços gerais da 

Secretaria de Obras, tanto urbanos quanto nas estradas do interior; uma escavadeira hidráulica de 

treze toneladas, porte médio, para realizar serviços em locais para pouco espaços de circulação, 

colocação de redes de esgoto cloacal na área urbana, e considerando que o equipamento tem uma 

concha de escavação mais estreita, diminuirá a intervenção das pavimentações existentes, além 

de auxiliar e viabilizar a realização de serviços de alargamento e recapeamento das estradas não 

pavimentadas no interior; um caminhão para ser utilizada na Secretaria de Agricultura, no 

programa Patrulha Agrícola, com objetivo então de renovar essa frota; e uma retroescavadeira, 

também para ser utilizada na Secretaria de Agricultura, no programa Patrulha Agrícola. Então 

além da, das estradas de produção e das necessidades tanto urbanas como do interior, também 

vai poder atingir aí os agricultores nas demandas que eles têm. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigada.    

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, a soma da PL 14 e PL 

15 totaliza uma autorização de investimento de três milhões, duzentos e cinquenta mil para o 

Executivo adquirir três caminhões, duas retroescavadeira e uma escavadeira para a Secretaria de 

Obras e Viação e a Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Sou favorável que seja renovada 

a frota de nosso Município, pois sabemos que máquinas tem o, tem o seu tempo de uso e depois 

acabam ficando mais tempo na oficina do que no trabalho. Com máquinas e caminhões novos, 

daremos as condições necessária para que as secretarias desenvolvam o seu trabalho com mais 

eficiência e agilidade. Como vereadores a nossa função é acompanhar e fiscalizar a aplicação dos 

recursos e verificar se estão sendo atendidos os serviços solicitados pela nossa comunidade. 

Obrigado, Senhor Presidente.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, acredito que é 

necessário também fazer a renovação dessa frota, né? Bem sabemos também, conversando com o 

Prefeito, que muitos desses veículos, alguns caminhões muitas vezes eles geram despesas de 

ordens de até 40 mil reais, por ano, em manutenção, então é mais viável ter uma máquina nova 

trabalhando, sem imprevistos, gerando menos transtornos, do que ter uma máquina que muitas 

vezes trabalha um dia e fica três parada. Então precisamos de uma, uma frota nova sim, 

caminhões, retroescavadeiras, escavadeiras também, tendo a certeza que nossa comunidade será 

melhor atendida, de forma mais eficiente e mais rápida, não só o setor de Obras, mas também a 

parte da Agricultura, que também, como o Colega citou, é muito importante para o nosso 

município. Então sou favorável a este projeto.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Projeto 015 então ele trata da aquisição de duas 

retroescavadeira, uma escavadeira e dois caminhões. Então é sempre bom quando vem esse tipo 

de projeto, porque a gente tem a certeza que podemos oferecer para o nosso munícipe as obras 

que tanto precisa. E a certeza também de que a máquina estará disponível para a realização das 

obras, sem qualquer tipo de imprevisto ou falta de material ou falta de manutenção, peças, como 

geralmente às vezes acontece. Então é sempre bom que tenhamos esse tipo de aquisição aqui no 

nosso município. São setores urbanos, são, é pro setor rural, então essas máquinas com certeza 

vão propiciar aqui pros nossos munícipes as boas obras que tanto se necessita, seja na área 

urbana, seja na área rural. Então sou favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, por muitas vezes, eu ando na, no 

interior, ando nas obras acompanhando, fiscalizando, não fotografo porque não é da minha, do 

meu jeito de fazer o trabalho, mas e aí a gente escuta muito relato das pessoas que estão 

trabalhando, que estão diretamente atuando de como que é ruim, é difícil você trabalhar com um 
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equipamento ruim, né? Então desde o, metade do ano passado, eu já cobrava o nosso Prefeito 

César, e eu dizia pra ele, investe, compra, bota maquinário novo que o retorno vem. Mas ele me 

dizia que devido ao ano difícil, não sabia, não tinha perspectiva da arrecadação, então ele ficou 

um pouquinho receoso em fazer aí esse investimento. E durante a semana, ouvindo o Secretário 

Dal Bó, trazendo números, aonde que ele mesmo, um homem de mais de 20 anos de Casa, se 

surpreendeu com o ano positivo que Flores da Cunha teve na arrecadação e principalmente, em 

palavras dele, se surpreendeu o valor do investimento do Executivo. Então esses três milhões, 

duzentos e oitenta e cinco que nós estamos aqui, hoje, aprovando aquisição dessas novas 

máquinas, eu tenho certeza que em um curto espaço de tempo esse valor retorna para os cofres 

do Município. Somente na economia em manutenção, em tempo perdido, em operário parado, 

obras deixando de acontecer por falta de equipamento. Então nós já aprovamos aqui um reajuste, 

um ótimo reajuste para os nossos colaboradores, talvez o maior dos últimos tempos, que também 

vai tirar um valor significativo do caixa da Prefeitura, mas é pra um bom motivo. Funcionário 

bem recompensado, bem remunerado e principalmente com equipamento disponível, que muito 

bom, novo, à disposição pra executar o trabalho. Tenho certeza aqui, que nem eu falei, isso daí 

vai reverter em pouco espaço de tempo todo esse investimento que o Município está, está 

fazendo. Então amplamente favorável à aquisição e renovação da frota.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Todo investimento que venha para o bem 

atender ao nosso interior é muito bom, que muito precisam de boas estradas para escoar seus 

produtos e outros setores também que essas máquinas vão poder atender. Sou totalmente 

favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto de Lei nº 015/2022 

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 015/2022 aprovado 

por unanimidade.  

Em pauta, o Requerimento nº 001/2022, do Vereador Angelo Boscari Junior, que requer o abono 

da falta, conforme o artigo 70, da Resolução nº 080, de 22 de dezembro de 2020, Regimento 

Interno desta Casa, da sessão ordinária do dia 07 de fevereiro de 2022, uma vez que a falta se 

deu por motivo de saúde devidamente comprovada. Como não vou discutir o requerimento, 

passamos à votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por 

gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Requerimento nº 001/2022 

aprovado por unanimidade.  

Em pauta, o Requerimento nº 002/2022, da Vereadora Silvana De Carli, que requer o abono de 

faltas entre os dias 14/02/2022 e 17/02/2022, visto que a Edil estava cumprindo o termo de 

notificação de isolamento domiciliar, expedido no dia 14/02/2022, pelo médico Matheus A. 

Bruschi, conforme documentação protocolada junto à secretaria. A palavra está à disposição da 

Vereadora. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Colegas Vereadores, então na segunda-feira passada, o 

meu marido testou positivo para o Covid e procurou aí imediatamente o posto de saúde, o qual 

fez a consulta. Fiz o teste que deu negativo, mas tive que cumprir o isolamento por estar 

residindo junto, então cumprimos o que pede, né, a norma. Me senti estranha não estar aqui 

presente na sessão, assisti vocês de casa e é a primeira vez que eu tenho que faltar e mesmo não, 

né, não tendo o Covid, tive que faltar a sessão. Mas enfim, é o que nós temos aí vivendo essa 

pandemia, a gente tem que se adaptar às regras que são impostas, né? E peço então aos 

Vereadores que aceitem o meu pedido então de, de abono da falta.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Requerimento nº 002/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, 

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Requerimento nº 002/2022 aprovado 

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

Solicito, de acordo com o artigo 142 do Regimento Interno, urgência urgentíssima ao Projeto de 

Lei nº 13/2022, 18, perdão!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Qual a justificativa?  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Trata-se então do contrato de, por prazo determinado, 

de professor de inglês, né, que já iniciamos o ano letivo, não temos mais banca pra chamar quem 

passou no concurso, temos o processo seletivo aberto, já com nomes inscritos, então seria até um 

novo, um novo concurso que será feito agora, a partir de abril. Tem já o, vão ser lançado logo, 

logo o concurso então pra poder não terem as crianças sem professor de inglês até lá. E daí, ele 

precisa tramitar o quanto antes aqui nessa Casa.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Certo! Eu coloco em 

discussão o pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 018/2022, urgência 

urgentíssima. (Nenhuma manifestação). Em votação. Em votação o projeto, o pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 018/2022. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários 

votem não. Por gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). O pedido 

de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 018/2022 foi aprovado por unanimidade.  

Não havendo mais matérias, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Final os Projetos de Lei nºs 016, 017 e, também, o 018/2022, e a Emenda Supressiva nº 01 ao 

Projeto de Lei nº 088/2021 aprovada nesta sessão para elaboração da Redação Final do projeto.  

Conforme parágrafo único do artigo117 do Regimento Interno, convoco sessão solene para o dia 

10 de março, às 19:00 horas, para a entrega do Certificado Mulher Cidadã à Senhora Eroni 

Mazzochi Koppe, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de 

março. Eroni Mazzochi Koppe foi indicada pela Associação dos Professores de Flores da Cunha. 

Gostaria também de esclarecer ao colunista do jornal O Florense, Rouglan Uliana, que esteve em 

conversa com o líder partidário e que a solicitação da retirada da pauta da Ordem do Dia do 

Projeto de Lei nº 013/2022, solicitada pelo Prefeito Municipal na sessão do dia 14/02/2022, foi 

embasada no artigo 109 do Regimento Interno, que estabelece que a retirada de proposição 

constante na pauta da Ordem do Dia, por requerimento de seu autor ou autores, dar-se-á 

independente da votação do plenário. Solicito ao colunista que publique este esclarecimento em 

sua coluna na próxima edição do jornal O Florense. Passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, apenas pra 

complementar também, antes os colegas falavam sobre a questão, a importância de planejamento 

nos projetos, né? Acho que esse também foi um tema que nós debatemos na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final, Colega Luizão também é testemunha, falávamos na 

semana passada inclusive disso, de como a gente tem bastante projetos e muitas vezes de 

vereadores, que eles chegam e dá algum problema de inconstitucionalidade porque vai contra 

alguma lei federal, assim como as emendas apresentadas recentemente. Então também foi 

orientado pra que sempre passe pelo jurídico desta Casa, temos também o órgão do Igam, que dá 

apoio pra isso e acredito que isso também é uma questão de planejamento também, de prever 

antes pra que o projeto faça um caminho só de ida e não fique retornando. E também, eu gostaria 

de esclarecer à comunidade, nessas últimas semanas nos cobra bastante sobre a questão da, dos 

recortes que muitas vezes existe no asfalto, né, e fica sempre aquela pergunta: Será que quem 

que arruma? É a prefeitura? É a Corsan? E fica num impasse, um jogando, às vezes a própria 

comunidade fica se questionando de quem que é a culpa, né? E aí, conversando com uma pessoa 

até no fim de semana e me passando um pouco de esclarecimento sobre isso, ela disse que cada 

vez que se faz um, um recorte, por exemplo, no asfalto, pra arrumar precisa uma carga mínima 
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de material. Não é a gente ir lá e comprar dois metros de asfalto pra tapar aquele buraco. Não! É 

preciso ter uma carga pra ter custo-benefício nisso. Não adianta aí a gente conseguir querer 

comprar que não vai conseguir, eles vão vender no mínimo uma caçamba de asfalto. Então se 

tiver esse volume já dimensionado, compensa, senão é necessário muitas vezes aguardar um 

pouco e o buraco causa sim transtorno, né? E também, falando um pouco dos buracos, a gente vê 

que agora, recentemente, está sendo feita a reforma ali na Heitor Curra, se não me engano. E eu 

vejo como essa obra também, a gente fala em planejamento, se todas essas obras onde hoje está 

sendo construído um novo prédio tivessem lá atrás, na época que foi botado o asfalto, tivesse 

sido feito as esperas pra questão de saneamento, de muitas vezes de a questão de esgoto, enfim, 

hoje não precisaríamos estar abrindo um rombo no asfalto a cada novo prédio que é construído. 

Então talvez se preocupou, foi, as pessoas se preocuparam muito na época em fazer asfalto, fazer 

asfalto por cima do paralelepípedo e não foi revisado a tubulação embaixo e deixado as esperas 

prontas, dimensionadas, para um prédio de quatro andares, que é o que hoje se faz em Flores da 

Cunha. Só uma reflexão então do que poderia ter sido feito se essas obras também tivessem mais 

planejamento. Era isso. Muito obrigado.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, na semana passada então 

com o, eu juntamente com o Vereador, o diretor, ai, Vitório, desculpa, também o Vereador 

Horácio Rech; aí hoje, a Silvana De Carli também nos acompanhou, ela que é a Presidente da 

Comissão do Idoso na Câmara de Vereadores, nós estivemos por diversas localidades no nosso 

município, acompanhando o projeto, a volta, o recomeço do projeto Semear para os idosos, 

nosso, os idosos de nosso município. Então a gente visitou o trabalho que vem sendo feito nas 

comunidade, Alfredo Chaves a semana passada, Nova Roma; Otávio Rocha, por duas 

oportunidades, né; também hoje, em São Gotardo a gente esteve ali mais uma vez. O projeto 

Semear ali ele é bastante grande, tem duas turma, então a gente esteve presente, falando um 

pouquinho do trabalho da comissão que vem desenvolvendo, comissão essa que é inédita em 

nosso município, pela primeira vez se tem uma comissão pensando em políticas públicas para o 

idoso em nosso município. Também, no final de semana, tive a oportunidade de acompanhar um 

pouco a abertura do Campeonato Municipal de Futebol Sete, todo bem organizadinho, todos os, 

os times feliz com, com o futebol que está sendo desenvolvido, com, com, o programa de 

esportes no nosso município, aonde também eu tive a oportunidade de participar como jogador, 

né, não posso deixar enferrujar muito, né? Então é isso aí. Também tive a, quero comentar da 

festa Fecouva, o encerramento, parabenizar mais uma vez a comissão organizadora, o Barp, que 

eu vi ele participando das olimpíadas coloniais, parabéns, Barp! Ao Michael também, que esteve 

à frente dessa festa, ele fazendo todo, sendo presidente, fazendo toda a organização. Também 

gostaria de falar da abertura da Fecouva, em Caxias do Sul, onde a gente teve a, Festa da Uva, 

isso, desculpa, a Festa da Uva, em Caxias do Sul, onde o nosso deputado mais uma vez esteve 

presente, também a Fran Somensi, também o Vice-Presidente da República, onde já está as 

conversas bastante alinhada pra ele se filiar ao Republicanos e correr, concorrer então à vaga de 

Senado pelo estado do Rio Grande do Sul. Também, gostaria de citar, né, Presidente Angelo, que 

esteve em Brasília, juntamente com o nosso Executivo, o César, buscando emendas para o nosso 

município, onde mais uma vez o nosso deputado nos agraciou com mais 500 mil para o nosso 

município. Então gostaria deixar registrado isso, que poderá ser implementado tanto na 

infraestrutura do município e também na saúde. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado e 

tenham todos uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, eu quero 

agradecer imensamente então os Colegas da Comissão do Idoso que nos representaram na, nas 
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visitas do projeto Semear. Eu acho que foi bem legal estar presente com eles. Hoje eu tive o 

exemplo disso, em São Gotardo, e poder falar um pouquinho do trabalho do vereador, da 

comissão e entregar pra eles o guia, pra eles sentirem que realmente tem alguém pensando por 

eles aqui nessa Casa. Da Fecouva, dar todos os parabéns à organização, à alimentação 

maravilhosa, né, Otávio Rocha está sempre de parabéns pela união de toda a comunidade. E o 

nosso Deputado Pedro Westphalen ficou impressionado com o evento, com a gastronomia, ficou 

muito feliz de estar presente lá e, também, da atividade lá, que foi dos vinhos, da pisa da corte 

passada, então ele deixou um abraço pra todos. E também ali, na ocasião, ele fez o anúncio de 

250 mil de uma emenda então para a nossa Casa do Idoso, um compromisso que ele assumiu 

comigo, já que temos essa bandeira aqui forte na, dos idosos, e que ele vai estar acompanhando 

então, agora, se eleito novamente nos próximos anos essa parceria firme aqui com o nosso 

município. E também, agradecer ao pessoal do Recanto da Compaixão do Frei Salvador que 

estiveram nessa sessão, que também não pude estar presente, mas que fiz a interlocução aqui 

com essa Casa pra eles participarem da reunião da Comissão do Idoso e, também, usarem o 

espaço aqui. Posteriormente, eles também virão aqui para usar a Tribuna e reforçar então pra que 

os Colegas Vereadores ou quem conhecer, que quiser pegar o carnê aqui nessa Casa, está na 

secretaria ali pra ajudar sendo padrinho ou madrinha do Recanto da Compaixão. Um trabalho 

lindíssimo do nosso Frei Jaime Bettega, que na, no ano passado, quando fizemos a live ele 

inclusive comentou que ele gostaria de fazer também um outro projeto mais voltado para os 

idosos que moram no interior, que é muito difícil quem viveu uma vida inteira no interior ter que 

se mudar pra uma casa assim. Então ele tem planos também, ele é um visionário, que ele nunca 

para de pensar, em projetar. E inclusive ele pensou em Flores da Cunha, de talvez ter um espaço 

para idosos no interior aqui, onde eles possam continuar vivendo em casinhas menores, mas 

tendo todo uma estrutura de acompanhamento. Então agradecer aos Vereadores da, pelo trabalho 

que estão fazendo aí junto à Comissão do Idoso. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Clodomir Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Primeiramente eu gostaria de, 

não tive a oportunidade de, de desejar um ótimo trabalho pro senhor à frente desta Casa, 

capacidade o senhor tem, liderança. Que nós possamos ter aqui, nesse ano de 2022, um ótimo 

trabalho, em conjunto com todos os Colegas Vereadores, e a Mesa Diretora também. Falar 

também sobre a Fecouva, já tinha comentado a semana passada de parabenizar, parabenizar a 

toda aquela comunidade. Talvez seja eu acho que a única comunidade que tem um grupo jovem 

ativo. Pra vocês verem a diferença que faz uma comunidade quando que a juventude que aprende 

os passos dos seus pais e continuam trabalhando na comunidade. Então toda a comunidade de 

Otávio Rocha está de parabéns! Só se ouvia pessoas felizes, agradecendo o espetáculo que estava 

Otávio Rocha, ruas limpas, bem sinalizadas, tudo funcionando, banheiros novos, que nem eu 

citei anteriormente aqui; a equipe do, dos Amigos de Otávio Rocha, o Ademir é Presidente; o 

Mica, como Presidente da festa também, na organização; as, a rainha, as princesas, então 

parabenizar a toda a comunidade. A comida ontem estava um espetáculo, que nem sempre eles 

conseguem fazer naquela comunidade. E, por fim também, eu quero aqui, Presidente, o senhor 

me permite, já que eu estava eu aqui, na presidência na semana passada, me reportar a essa 

reportagem do jornal O Florense. Na semana passada, eu já tinha discutido um pouco com 

relação a alguns números que foram citados e, agora, nessa semana, mais uma vez. Então, meu 

amigo Rouglan, num comentário talvez, o senhor sempre foi sincero, eu sempre destaquei aqui a 

imparcialidade do jornal, onde que fala que um alto escalão do MDB, num café, teria dito que 

falta muita leitura pra algumas pessoas que trabalham aqui na Câmara. Eu acho que quem está 

equivocado é esse alto escalão do MDB. Eu mandei pro senhor o Regimento, o nosso Regimento 

Interno, o artigo 109, onde diz que o autor da proposição pode retirar da pauta. Foi lido aqui o 

ofício, que foi o ofício 026/2022, foi lido. Se alguém porventura não tenha ouvido, pode escutar 

novamente a sessão passada, que vai ver que eu li o ofício que foi enviado pelo Prefeito para 
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retirada. Então aqui ninguém está passando por cima de alguma norma, de alguma lei, estamos 

seguindo restritamente o Regimento Interno. Então eu só peço de repente ao colunista, que da 

próxima vez ou consulte os dados ou ligue pra esta Casa, ligue pra pessoa responsável pra ter 

uma informação mais correta, que fica difícil, agora, pra qualquer... (Interferência do Presidente: 

Para concluir, Vereador!). Só pra concluir, pode até na semana que vem colocar o Regimento 

Interno. Mas as pessoas que leram essa semana vão se sentir que essa Casa não tem autoridade. 

Era só isso. Boa semana a todos, uma boa noite.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Ademir Barp.  

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

acompanham. Ainda em, com relação ao projeto dos cargos, dizer de que na sessão do dia 24 de 

janeiro fomos favoráveis por entender que os servidores municipais e do Legislativo mereciam, 

sim, tanto reposição salarial, bem como os valores do vale-transporte, alimentação. Recursos 

para isso existem, como a gente viu na explanação do Secretário na última audiência pública de 

quinta-feira, dia 17. Então, por isso que a nossa bancada também se posicionou favorável, 

acredito que todos os servidores, como foi falado nesta Casa antes, tem mais o ímpeto do 

trabalho se está sendo reconhecido. Então não poderíamos ser diferente e agir de outra forma a 

não ser aprovar esses projetos. A Administração é sabedor que algum momento isso ia acontecer, 

é necessário a reposição salarial e, também, alguns benefícios que o Município pode oferecer 

como também foi oferecido aos servidores desta Casa, então por isso que fomos favoráveis. A 

questão dos cargos ainda então estamos ainda em discussão e por isso que reiteramos também 

que o diálogo ele tem que ser permanente e ele é necessário. Também falar um pouco da 

Fecouva, sou suspeito em falar, por ser morador da localidade e participar lá da Fecouva a vida 

inteira, mas dizer que fiquei feliz com o prestígio dos Colegas Vereadores se fazendo presente na 

nossa festa, bem como todas as autoridades e pessoas que nos visitaram de vários cantos do 

nosso estado e do nosso país. Otávio Rocha tem a sua história, tem a sua Fecouva, que é 

realizada a cada quatro anos, mas tem sobretudo a vontade de fazer da comunidade. Já os 

Colegas já se manifestaram, houve um encontro de gerações levando adiante aquilo que tanto a 

comunidade preza, que é o trabalho voluntário, o trabalho comunitário para que as coisas 

aconteça. Se a Fecouva foi um sucesso, foi porque houve o engajamento de toda a comunidade, 

que seguiu o exemplo de outras festas anteriores, que vem lá desde 1966. Claro que a evolução 

ela é natural e ela aconteceu também esse ano. Foram mais de 25 shows e, em números, almoços 

e jantas, palestras, parte cultural, então foi agraciado acredito que todos os setores, seja ele 

gastronômico, seja ele cultural, seja ele comunitário. Tivemos também as informações de cunho 

da agricultura, de cunho um certo também político, mas que só veio a somar para a nossa 

comunidade se tratando de Fecouva. Então, pra concluir, Senhor Presidente, quero agradecer a 

toda a comissão, os nossos amigos da, da Associação dos Amigos de Otávio Rocha e toda a 

comunidade, desde o vigário até o mais humilde prestador de serviço que se engajou nessa causa. 

Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Carlos Forlin.  

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

uma vez aqui quero dizer aos Vereadores, à comunidade que me assiste nesse momento, fiz sim 

parte do governo do Lídio Scortegagna, com muito orgulho, Senhor Presidente. Falo aqui que foi 

um governo de oito anos, reeleito, entregou muitas obras pra comunidade não só em asfalto, 

Vereador Diego, mas tenho aqui obras de infraestrutura, saúde, bem-estar, educação, turismo, da 

mesma forma desenvolvimento social. Bom, tenho um encarte aqui que eu sempre gosto de ler e 

sempre tenho ele aqui perto, onde mostra uma parte dos investimentos da administração passada, 

fiz parte, me orgulho muito disso. Falo aqui também da emenda prestada pela, pela bancada do 

MDB, não deixamos desassistidos nem tanto a Upeva, nem tanto a educação, nem a saúde, nem 

a segurança pública, nem a agricultura, tá, do que ao contrário que foram ditos por aí, nenhuma 
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dessas áreas ficou desassistido, muito pelo contrário, a gente priorizou o essencial no município. 

Se foi interpretado de uma outra forma, aí não é mais com a bancada, né? Mas enfim, apenas pra, 

pra deixar registrado aqui, fico muito à vontade, sempre falo aqui que a gente fez o que era 

necessário naquele momento. Até mesmo naquelas rodas de conversa que citei ali, 

anteriormente, recebi elogios, a bancada aqui pode ter certeza que recebeu muitos elogios, 

algumas críticas fazem parte, faz parte do processo, isso que é uma democracia e a gente tem que 

aceitar a opinião e seguimos firmes trabalhando em prol do bem do nosso município. No mais 

era isso. Agradeço mais uma vez, Senhor Presidente, a oportunidade. Tenhamos todos uma boa 

noite e uma boa semana.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, também pegando um 

gancho já na conversa do nosso Colega Vereador Guga, dizer que a aprovação da PL 07 ela se 

deu porque este vereador acredita que a forma mais democrática de ocupar um cargo público ela 

seja através do concurso público. Por isso que eu vou sempre defender, e o funcionário público é 

a pessoa, concursada é a pessoa mais assertiva em estar ali, porque ela está ali, ela tem a 

estabilidade. E como eu já falei em alguns momentos, independente de quem vier a ocupar o 

cargo no Executivo, ele está ali, então ele já tem o conhecimento. E, muitas vezes, o cargo do CC 

vai pegar pessoa que pode ter uma bagagem de conhecimento altíssima, mas que não, mas que 

pode ficar um pouquinho deslocado num primeiro momento. Então acho que a Administração 

ela ganha ao iniciar o seu trabalho com uma pessoa concursada. E vou sempre defender o 

concursado! Eu acho que essa é a melhor forma de, e a forma mais democrática de nós termos o 

acesso ao serviço público de um funcionário. Também dizer que estive com o companheiro 

Luizão, com o Horácio nos grupos do Semear, fazendo parte então da Comissão do Idoso. Essa 

semana tivemos o retorno da Colega Vereadora Silvana, que retorno então a dianteira do projeto. 

Também dizer que neste sábado pela manhã, eu acompanhei o trabalho que está sendo realizado 

pelos funcionários da Secretaria de Obras e Viação da Prefeitura Municipal na rua Heitor Curra, 

onde está ocorrendo a substituição da tubulação pluvial no trecho entre a avenida Borges de 

Medeiros e avenida Frei Eugênio. A obra tem por objetivo solucionar o afunilamento da 

tubulação. Na conversa com o Diretor Miro, o mesmo relatou que estão sendo retirada a 

tubulação de 50 centímetro e recolocado uma tubulação de um metro em alguns lugares e, no 

finalzinho lá, de 80 centímetros. Também gostaria de parabenizar a todos da comunidade de 

Otávio Rocha, pelo belíssimo trabalho realizado ali na Fecouva. Parabenizar o Presidente 

Michael, o nosso Colega Vereador Ademir Barp. E digo sempre, grandes aprendizados foram 

construídos para uma próxima festa. Então que esses aprendizados eles com certeza chegarão aos 

que vierem a fazer a próxima Fecouva. Gostaria então de desejar uma boa semana a todos e uma 

boa noite a todos e a todas.  

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

da Presidência). Eu gostaria só de citar aqui, quando alguém não quer ouvir ou não quer escutar, 

não quer entender algo, tu pode falar o que quiser, mas a pessoa já está fechada pra qualquer 

justificativa, qualquer informação extra. Então a gente sabe que a atitude da oposição foi 

meramente um ato político, porque as emendas estavam erradas e os cargos eles têm perfis pra 

ser de confiança e de ser concursado, então não tem justificativa. E o ato político se confirmou 

nos bastidores do MDB, porque eu fiquei sabendo, então foi somente pra travar o projeto e não 

deixar o Prefeito trabalhar, e ponto final, não tem mais o que falar nisso. Eu quero falar das obras 

importantes que estamos fazendo na nossa Administração, inclusive por falta de planejamento de 

outras administrações, gastando dinheiro refazendo asfalto aqui nas ruas ao entorno da Massaiola 

e da, do Banana Pink, em função de terem colocado asfalto em cima dos paralelepípedos sem 

trocar a tubulação, e que já estava cedendo, podia causar um acidente ou algo pior então nesses 

locais, então estamos gastando dinheiro pra refazer trabalho. Quero parabenizar o Prefeito César 
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e o Angelo, pelas conquistas das emendas que já estão em dois milhões e alguma coisa, pedir o 

apoio da bancada do MDB e, também, do Vereador Horácio, né, pra que a gente consiga 

aumentar esse valor, chegue a três milhões, para que confirmem com seus deputados emendas 

também para o nosso município, que serão bem-vindas. As obras são pra população, não são pro 

Prefeito, então importante que a gente consiga essa união de todos. E falar também que o 

município foi contemplado com o subsídio para a construção de 10 micro açudes no Irriga Mais 

RS, então que é um projeto aí do Estado, né? Então os produtores interessados devem entrar em 

contato com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento até quinta-feira, dia 24, para preencher 

o formulário; após então, será realizada a vistoria no local e a Emater fará os projetos técnicos. O 

programa é destinado somente para novos micro açudes e não contempla a limpeza e a 

ampliação de açudes existentes. Então qualquer dúvida, qualquer informação pode ser consultada 

com a Secretaria de Agricultura, né, importante esse projeto que vem em encontro aí da questão 

da estiagem pra atender os nossos agricultores. Essas eram as informações dessa semana. Desejo 

a todos uma ótima semana e um bom trabalho. 

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

Presidência). Apenas esclarecer pra comunidade, que jamais teve pressão política do MDB em 

relação a não comparecimento dos vereadores. Isso foi uma maneira que a bancada encontrou em 

dar mais visibilidade ao projeto, mais, ouvir mais a comunidade, que diante deste fato, a 

comunidade se posicionou. A gente pode ver nas redes sociais, né, Vereador Diego, o senhor 

teve bastante contato com a comunidade e pode se perceber uma opinião vinda da comunidade. 

Então diante isso aí, foi uma maneira que a gente encontrou, não de travar. O projeto pode voltar 

a essa Casa, pode ser debatido novamente, não vejo problema nenhum! E aí acredito que a 

postura do, dos vereadores do MDB se manterão as mesmas, conforme foi discutido em várias 

oportunidades, tá? Então, mais uma vez, apenas deixando aqui registrado, a gente está aberto a 

discutir, Vereadora, Clodo. Fomos procurado por pessoas ligadas também a outros partidos, não 

foi só a comunidade. E agradecer mais uma vez, finalizar a minha fala. Muito obrigado.   

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

Senhor Presidente e Colegas Vereadores, eu gostaria de também dar um pouco de transparência, 

né, porque ou eu sou cego ou então eu não sei o que que eu vi aquele dia. Mas, na terça-feira, 

quando pela segunda vez o projeto tramitava nessa Casa e iria a plenário e nós, eu presenciei 

pelo menos uma tentativa de uma, de colocar uma segunda emenda pra tentar postergar de novo, 

mas o colega fala que não houve pressão política. Mas aí eu presenciei uma pessoa envolvida, 

que é ligada diretamente a um partido, transitando nos corredores da Câmara naquele momento, 

num ato talvez não sei se desespero ou o que, mas daí citam que é a comunidade que está 

querendo isso. Eu pelo menos vi uma pessoa ligada a um partido ali ou eu confundi com alguém, 

eu não sei, e logo depois os vereadores deixaram a Casa. Então talvez sim foi decisão deles, 

talvez fizeram uma reunião ali no momento, não sei, mas eu enxergo que, assim como a Colega 

Silvana falou, existe questões políticas, a gente bem sabe, a comunidade não sabe de tudo que 

rola nos bastidores infelizmente da política, mas eu acredito que precisamos sempre ter o 

comprometimento de levar o máximo de transparência para o povo e as verdades precisam ser 

ditas. A comunidade precisa saber e muitas vezes aquilo que a gente fala aqui parece que a gente 

só pensa em gastar o dinheiro público. Se focou muito nesse projeto no gasto que seria, mas 

ninguém olhou o investimento, o retorno que isso traria pra Flores da Cunha. O que Flores da 

Cunha está deixando de ganhar? Hoje até, em alguns comentários, a gente ficou sabendo que 

poderíamos talvez até, ainda não se confirmou essa, essa informação, mas talvez a gente deixou 

até de ganhar uma viatura da polícia da Brigada por não ter aprovado a Secretaria de Segurança 

Pública. Então estamos deixando de ganhar algumas coisas de Flores da Cunha, né, dentro do 

turismo, com novos cargos e tudo mais, por não ter aprovado um projeto simplesmente focando 

no gasto dele. Então acho que precisamos, se a gente quer como Flores da Cunha, como 

comunidade crescer e não ficar parados no tempo, ficarmos obsoletos, né, passados pra trás em 

relação às outras cidades, a gente precisa fazer algo diferente e não fazer o mesmo, senão nós 
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teremos sempre resultados iguais. Então é a mensagem que eu deixo. Uma boa noite e uma boa 

semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. No dia 12 de fevereiro, estive representando 

esta Casa na abertura oficial da 14ª Fecouva e 4ª Feira do Moranguinho, em Otávio Rocha, e 

agradecer a presença de todos os vereadores que prestigiaram o evento. Nos dias 14, 15 e 16, 

estive representando esta Casa em Brasília, com o Prefeito Municipal César Ulian, na busca de 

recursos para Flores da Cunha. É uma experiência muito produtiva onde pudemos visitar os 

gabinetes dos deputados e senadores, não só para pedir os recursos, mas também para falar um 

pouco sobre a realidade de Flores da Cunha, mostrando aqui a nossa economia, mostrando como 

funciona o nosso sistema público, ao crescimento populacional e, também, outras questões que 

envolvem agricultura, envolvem o turismo. Na oportunidade, houve a garantia de repasse de 

mais de dois milhões de reais ao município. Também nessa oportunidade, visitamos o Ministério 

do Turismo onde foi cadastrado o projeto da revitalização da nossa avenida 25 de Julho. E eu 

também, em nome da Casa, protocolei projetos para a conclusão da Casa da Cultura e para outras 

demandas do nosso turismo. E também, participamos de uma reunião no Ministério da 

Agricultura, a convite do Senador Heinze, onde pudemos ouvir um pouco do debate sobre a 

estiagem do Rio Grande do Sul, e as tratativas são para garantir aí o seguro agrícola, garantir que 

seja refinanciada a safra nos casos em que a estiagem foi muito severa, também se debateu sobre 

auxílio emergencial para os pequenos produtores. Então participamos dessa agenda também lá 

em Brasília. No dia 17, estive presente no Parlamento Regional da Serra Gaúcha, em Bento 

Gonçalves, para a eleição da nova diretoria para o ano de 2022. Na oportunidade, foi eleito o 

Presidente da Câmara de Antônio Prado Gelsomir Corassa. No dia 20, estive representando esta 

Casa na solenidade de encerramento da 14ª Fecouva e 4ª Feira do Moranguinho, em Otávio 

Rocha. Tive a oportunidade de me manifestar lá, em nome desta Casa, parabenizei a todos os 

envolvidos, ao Presidente Mica, às soberanas que se envolveram muito para a realização da festa, 

também ao nosso Colega Ademir Barp, Presidente da Associação de Amigos, que esteve 

presente, e a todos os voluntários, porque foi uma festa muito bonita, de sucesso, recorde de 

público, recorde não, mas um público maior do que o esperado e muito bem organizado. Toda a 

comunidade está de parabéns. Também, na oportunidade, falei das dificuldades dos nossos 

agricultores e agradeci a eles por se manterem fortes, e coloquei essa Casa à disposição para o 

debate e para auxiliar em todas as, as questões que forem impossíveis no auxílio a nossa 

agricultura. Quero parabenizar também nosso Colega Vereador Diego Tonet, que amanhã estará 

celebrando mais um ano de vida! E, em nome da Câmara, desejo felicitações, muita saúde e 

muito sucesso! E aguardamos aí o convite para o jantar.  

Agradecendo a presença de todos que nos acompanharam durante esta sessão e a proteção de 

Deus, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 21 de fevereiro de 2022, às 20h25min. 

Tenhamos todos uma boa noite!  
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