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SESSÃO 2.687 – SESSÃO ORDINÁRIA 

28 de fevereiro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 28 de fevereiro de 2022, às 18h08min. 

Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, da Vereadora, da imprensa, do público presente nesta 

sessão e todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores e pelo canal 

do youtube. Informo que o Vereador Vitório Dalcero não está presente nesta sessão, pois um 

familiar testou positivo para o Covid-19 e, por este motivo, necessita cumprir termo de 

isolamento.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente 

recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 028/2022, que solicita que o Projeto de Lei Complementar nº 001/2022, que “Altera o 

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

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

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

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

retirado da pauta da sessão ordinária do dia 21 de fevereiro de 2022. 

Ofício nº 030/2022, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 01 ao 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 repristina dispositivos revogados 

pelo Art. 17 da Lei Complementar nº 168, de 25 de janeiro de 2022, que alterou a Lei Municipal 

nº 1.502, de 14 de novembro de 1991. 

Ofício nº 031/2022, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de janeiro de 

2022 para análise da Câmara.  

Ofício nº 032/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 019/2022, que “Inclui o Projeto 1690 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$783.987,00”. 

Ofício nº 033/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 020/2022, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a contratar por prazo determinado, Professores, visando atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público”.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Resolução nº 001/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que “Dispõe sobre 

o “Projeto Memória do Legislativo”, sobre a produção do arquivo histórico dos Vereadores da 

Câmara Municipal de Flores da Cunha e revoga as Resoluções nºs 003, de 03 de setembro de 

2002, 014, de 07 de novembro de 2006, 034, de 21 de outubro de 2008 e 042, de 01 de junho de 

2010”.  

Indicação nº 014/2022, de autoria do Vereador Ademir Antônio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a substituição das placas danificadas e recolocação de novas placas na via que liga 

Otávio Rocha a Flores da Cunha (braço da RS-122). 

Indicação nº 015/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o reparo do calçamento na rua Raimundo Montanari, nº 1826, 

entre as ruas Heitor Curra e Severo Ravizzoni, no bairro Centro. 
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Indicação nº 016/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que os novos semáforos a serem adquiridos para as vias públicas de nossa cidade 

sejam alimentados por energia solar. 

Indicação nº 017/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de qualquer dispositivo com o objetivo de reduzir a velocidade dos 

veículos ou, até mesmo, um quebra-molas na estrada Gerardo Santin Guarese, próximo à 

cooperativa Nova Aliança. 

Indicação nº 018/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias na estrada do travessão Claro, próximo à 

propriedade do Senhor Remi Marcolim. 

E-mail da bancada do MDB, que solicita a reserva do plenário da Câmara de Vereadores de 

Flores da Cunha para a realização da convenção municipal do MDB no dia 30 de abril de 2022.  

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da presidência da OAB Subseção Caxias do Sul, que encaminha o convite e o ofício nº 

023/2022, que convida o Presidente da Câmara para participar dos atos de posse da diretoria, 

conselheiros e delegados subseccionais, triênio 2022/2024 e jantar de confraternização, no dia 11 

de março de 2022, a partir da 19:00 horas, no auditório da CIC de Caxias do Sul. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada a leitura dos 

expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores, Vereadora, pessoas que nos acompanham, a imprensa, servidores da Casa e quem 

nos acompanha através das mídias sociais. Protocolamos nessa semana, junto a esta Casa, o 

pedido ao Senhor Prefeito Municipal que veja a possibilidade da substituição das placas 

danificadas e recolocação de novas placas na via que liga Otávio Rocha à Flores da Cunha, o 

braço da ERS-122, a fim de orientar os condutores que utilizam a via. Considerando as soluções 

dos moradores que utilizam daquela via e demais condutores, verificou-se a necessidade de fazer 

a manutenção ou reparo das placas urgente, a fim de melhorar a orientação dos condutores, haja 

vista que as placas de sinalização são quase inexistentes. Então, por algum motivo, às vezes as 

placas acabam caindo ou acabam desaparecendo por furtos, por pessoas que praticam o 

vandalismo e essa via pode perceber que as placas são poucas e muitas delas ainda danificadas. 

Então a gente solicita ao Executivo, ao setor de Trânsito, que olhem com atenção e faça a 

reposição dessas placas para evitar assim acidentes, evitar que possa acontecer algo mais grave 

por falta de orientação na via. Também a indicação nº 017, indicamos ao Prefeito Municipal a 

instalação de qualquer dispositivo com objetivo de reduzir a velocidade dos veículos ou até 

mesmo um quebra-molas na estrada Gerardo Santin Guarese, próximo à Cooperativa Nova 

Aliança. Esta solicitação está sendo apresentada pelo fato dessa via ser perigosa devido à 

velocidade desenvolvida pelos motorista de veículos, que reeiteradamente não respeitam os 

limites de velocidades legais. Portanto, para inibir a velocidade que possa ocasionar algum tipo 

de acidente, solicitamos ao Senhor Prefeito Municipal que providencie algum mecanismo para 

reduzir a velocidade desses veículos, de modo que o condutor possa averiguar que o local possui 

recursos que resultem na diminuição da velocidade e evitar maiores danos pessoais e materiais. 

Então essa via ali que vai pra Sete de Setembro, onde está instalada uma das empresas, vinícolas 

grandes de Flores da Cunha, tem esse problema que constantemente é solicitado a esta Casa, 

outros vereadores também já trouxeram essas indicações, para que possamos sim inibir e evitar 

qualquer dano futuro. A semana passada aconteceu até algum incidente, graças a Deus foi de 

proporções pequenas, mas acabou acontecendo em virtude do grande tráfego de veículos, por ser 
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safra de uva. Então a gente solicita ao Executivo essa atenção. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Passo a palavra, agora, ao 

Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, a Vereadora, funcionários desta Casa, a imprensa, assessores, as assessoras, público 

aqui presente e a quem nos acompanha nas redes sociais. Indicação 018, justificativa: Solicito 

que seja providenciada esta melhoria de acessibilidade, dando condições para escoamento da 

produção de ovos. Devido ao aumento da produção, se faz necessário. Os caminhões maiores e 

os mesmos tem muita dificuldades para acessar os aviários. Portanto, solicito que esta indicação 

seja atendida com brevidade. Certo do seu pronto atendimento, agradeço. Era isso, Senhor 

Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Veredora 

Silvana De Carli. 

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

comunidade que se faz presente aqui na nossa Casa Legislativa, quem nos acompanha pelas 

redes sociais. Protocolei então um projeto de resolução na qual então atualiza a nossa legislação 

aqui, que trata da Memória do Legislativo, né, a história da nossa Casa Legislativa. E incluímos 

também então uma galeria para homenagear as mulheres que passaram por esta Casa, sendo 

vereadoras, mesmo as que assumiram também como suplente, que foram até hoje, comigo, cinco 

mulheres, três que foram titulares e duas que assumiram como suplente. A gente sabe que o 

percentual de mulheres vereadoras é muito pequeno no nosso país, apenas 16% são mulheres, e é 

uma forma também de motivá-las a participar da política, que nos tenhamos aqui uma 

representatividade efetiva entre homens e mulheres nesta Casa. Então peço aos Colegas também 

que desejarem subscrever esse projeto, façam isso no intervalo. Ficaria muito feliz com o apoio 

de todos Colegas para fazer esta homenagem às mulheres. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Luiz André de Oliveira 

por 15 minutos. 

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

Vereadora; boa noite à imprensa que se faz presente, na pessoa do Rouglan; também ao Élio Dal 

Bó, um boa noite todo especial; e todos os que se encontram hoje, aqui no plenário, e também às 

pessoas que nos tem acompanhado através das redes sociais, do Facebook e também no youtube. 

Tenho nessa semana falar algo muito importante pro nosso município, tenho andado bastante 

pelo interior, pela cidade e tenho visto uma, uma crescente considerável no nosso município, 

desde empresa, Senhor Presidente, empresas se instalando, empresas aumentando seus galpões, 

vendo o aumento de suas estruturas, é porque tem o aumento de produção também, né? E isso é 

muito importante, isso é fundamental para o nosso município, né? É crescimento, é geração de 

emprego, renda e, com isso também, não tem como crescer sem gerar resíduos, Senhor 

Presidente.? E esses resíduos, eu gosto de chamar resíduos, não gosto de chamar de lixo, porque 

lixo é algo que vai fora, né, que não se aproveita. Então a maioria desses resíduos são resíduos 

que são aproveitado. Muitas pessoas e muitas famílias em nosso município elas têm sobrevivido 

desses resíduos, né? E tenho conversado com bastante pessoas que sobrevivem, famílias que 

sobrevivem desses, desses materiais reciclado, onde uma família, até conversando, ela passou 

pra mim que ela conseguiu quadruplicar a sua renda através do trabalho da reciclagem, e tem 

muitas pessoas que nos questionam ali fora a questão do que é pago, né, pra se recolher o lixo, 
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até inclusive o Vereador Guga, por diversas vezes, comentou sobre isso. E também, eu, 

conversando com o pessoal da usina, pra ver se dali a pouco interfere muito na produção, na 

renda daqueles que trabalham na usina lá, na reciclagem. São em torno de dezessete pessoas que 

trabalham lá e, segundo informações, não, não alterou a questão de faturamento, de ganho dessas 

pessoas, né? Então, como já citei aqui várias vezes, que o nosso lixo atualmente ele tem cerca de 

30% que é feita a triagem lá na usina, na associação, e esse 30% gera em torno de 1.400 reais 

para cada trabalhador na usina e, segundo eles, não tem alterado. Então não tem sido muito 

prejudicado a usina, a questão dos catadores que estão fazendo esse trabalho de coleta, né, nos 

lixos, e tem dado uma, um sustento, tem dado uma condição de vida pra eles um pouco melhor. 

Uma família chegou a citar pra mim que ela tira em média mensal 7.500 reais da coleta, desse 

trabalho de, que eles fazem de coletando lixo, reciclando alumínio, cobre, papelão, o PET, o 

plástico, o papel em si. Também tem me chamado bastante atenção, que esse faturamento podia 

ser até maior, tanto pra eles quanto para o pessoal da usina, porque a maioria das vezes o 

material chega contaminado, onde eles não conseguem fazer, não consegue fazer o 

reaproveitamento. Pra se ter uma idéia, o papel, o papel branco se chegar contaminado com a 

erva mate, por exemplo, já não se aproveita, né? Então a importância de nós trabalharmos essa 

questão, de criarmos campanha para conscientizar nossa população de que fazendo uma, uma 

separação de lixo correta, todo mundo ganha, né? O meio ambiente ganha, porque imagina a 

nossa coleta se a triagem 30%, são 70% que vai para os aterros, não é em nossa cidade, mas 

alguém vai, alguém, alguma cidade estar tendo, recebendo esse, esse material, e com certeza 

nosso meio ambiente está sendo prejudicado. Também, nessa mesma linha, nós temos o nosso 

deputado federal que atua bastante em nossa cidade, mandando emendas, e ele criou um projeto 

de lei de incentivo à reciclagem, porque ele veio do, da reciclagem do lixo, a história dele 

começou na reciclagem do lixo. E esse projeto de número 14.260, de 2021, é lei de incentivo à 

reciclagem do lixo. Então ele se criou uma frente parlamentar mista em defesa da cadeia 

produtiva da reciclagem no Congresso Nacional. Então foi um trabalho que ele fez, juntamente 

com os companheiros, visitando vários estados do Brasil, vários municípios, ouvindo, buscando 

a reinvindicação dessas pessoas que sobrevivem do lixo. E o nosso país, hoje, é em torno de 3% 

somente é feito a reciclagem, onde esses 3%, de oitenta, oitenta milhões de toneladas/anual o 

nosso país gera de lixo, onde 3% desses oitenta milhões são reciclado. Esses 3% gera uma renda 

em torno de doze milhões, doze bilhões de reais por ano. E se nós fossemos pegar, fazer com que 

nós, o país atingisse 30%, né, de triagem, 30% de reaproveitamento desse material, que é um 

percentual que a nossa cidade hoje faz, 30%, né? Nós agregaríamos na economia cerca de cem 

bilhões de reais por ano. Pra ver que é um valor bastante considerável, e esse projeto passou pela 

Câmara, foi aprovado. Infelizmente, chegando ao Presidente, ele houve uns veto, houve vetos de 

partes importantes do projeto, aonde infelizmente nós não vamos conseguir aumentar essa 

triagem, não vamos conseguir aumentar esse percentual de chegarmos a 20%, a 30% devido aos 

vetos do nosso Presidente, né, algo que nós, que nós poderíamos ter injetado na nossa economia 

a nível de Brasil, cem bilhões. Não é tanto pelo valor desse, desse percentual, questão de valor, 

mais é a questão das pessoas que sobrevivem desse, desses recursos, sobrevivem desse trabalho. 

Então eu não olho como simplesmente valores, mas eu olho as famílias que vem sendo 

beneficiadas, né, e poderiam ser muito mais beneficiadas se esses vetos não tivesse acontecido. 

Então o nosso deputado está fazendo uma concentração de força bastante forte, junto com os 

parlamentares, junto ao Congresso, para que aí na frente eles venham e consigam derrubar esses 

vetos, para que esse projeto ande e nós consigamos implementar muito mais recurso na nossa 

economia. Recursos esses que poderiam, que nem essa família que hoje ela, ela tem esse 

faturamento de sete mil e quinhentos, que ela acabou passando pra mim. E são, dentro do nosso 

município, em torno de 10 a 12 pessoas que trabalham, o seu sustento é tirado dessa atividade, 

são recursos, são dinheiro que entra para o nosso município, são dinheiro que acaba sendo 

injetado na nossa economia. Não é nada, não é nada, mas dez pessoas fazendo esse trabalho, né, 

de algo que simplesmente vai fora, nós podíamos investir, podia ser gasto dentro do nosso 

município. Então eu mais uma vez eu levanto essa, esse tema que é de fundamental importância 
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e que nós temos que criar algo para que seja incentivado cada vez mais, procurar dar mecanismo, 

dar instruções, sei lá, palestra, curso, para que essas pessoas venham se profissionalizar cada vez 

mais, e que esse dinheiro a gente venha injetar na nossa economia, que não é pouco, é bastante. 

Em contrapartida, nós vamos dar uma qualidade de vida para a nossas crianças, nossos netos, 

que eu quero ter lá na frente, muito melhor, porque não é por acaso que todos esses desastres 

ecológicos acontece. É porque nós deixamos, nós pecamos. E não adianta nós pensar a nível 

federal, a nível estadual, se nós não começarmos aqui na nossa cidade, fazer o nosso trabalho 

direitinho, né, levando esse assunto bastante sério pra dentro dos colégios, que aqui em Flores eu 

sei que o colégio de Mato Perso, Antônio de Souza Neto, trabalha forte essa, essa questão, quem 

visitou o colégio sabe do que eu estou falando. O Francisco Zili também, de Otávio Rocha, 

trabalha forte essa questão. Nós temos que pegar esses bons projetos, essas boas idéias e levar 

pra outros, pra outros colégios, porque é ali na criança que se começa toda uma base, se começa 

uma nova percepção. Então, Senhor Presidente, era isso que eu tinha pra hoje. Agradeço a 

oportunidade, e tenham todos uma boa noite. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

da Vereadora Silvana De Carli para que faça uso da tribuna. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Transfiro o meu tempo ao Colega Vereador Clodomir 

José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidente; boa noite aos Colegas 

Vereadores; à Vereadora, já agradecendo ao espaço cedido. Como dizia um colega nosso, nunca 

se deixa uma tribuna vazia, né? Sempre que alguém suspeitar, se não usar, ele dizia, pode deixar 

que eu uso. Então a gente tem que fazer uso desse espaço, trazer a nossa mensagem. 

Cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do Rouglan; assessores da Casa, outras pessoas que 

nos prestigiam, a imprensa, público presente, sejam todos bem-vindos. Eu quero falar hoje sobre 

alguns assuntos que, de informações que a gente pegou durante o final de semana, durante as 

coisas que vem acontecendo aqui em Flores da Cunha, estado, Brasil. E uma das coisas que eu 

quero falar aqui é com relação ao nosso turismo, acho que é um trabalho forte que todos os 

municípios estão fazendo na nossa região da serra, Flores da Cunha não é diferente. O turismo 

felizmente traz muitas coisas boas, traz investimentos, os municípios precisam investir pra trazer 

o turista, o turista traz o dinheiro, deixa aqui o dinheiro pro Município reinvestir. E essa corrente 

ela vai se mantendo, ela vai se formando cada vez mais. Aí vem a questão que o Colega estava 

falando do lixo, importantíssimo também a limpeza urbana, a separação, né, tudo isso envolve 

pra nós termos uma cidade limpa, bem apresentável. Vendo uma reportagem num jornal da nossa 

região aí, onde dizia, trazia números dos últimos, do último ano principalmente com relação ao 

turismo aqui no nosso estado. Então o estado do Rio Grande do Sul, no ano 2021, apesar da 

pandemia, foi o terceiro estado que mais teve aumento em turista. Nós temos regiões lindas, 

regiões que trazem muitos turistas, regiões diferentes, a nossa região da serra é um cenário, a 

região de Gramado, Canela é outro, a região de Bento Gonçalves é um pouquinho diferente. 

Então o turista que vem pra cá ele vem porque ele gosta, porque ele quer conhecer coisas novas. 

E essas festas que os municípios vem fazendo agora, com a pandemia um pouco mais estável, a 

exemplo da Fecouva, onde trouxe aproximadamente 20 mil pessoas que passaram no, aqui no 

nosso município, no distrito de Otávio Rocha. A Festa da Uva, no seu segundo final de semana, 

já está contabilizando em torno de 150 mil pessoas que passaram já na Festa da Uva. Então tem 

mais uma semana, esses números poderão chegar a 200 mil visitantes vindo à serra gaúcha. E o 

turista que vem de longe ele não vem pra ficar em Caxias, ele quer conhecer Flores da Cunha, 

Farroupilha, Bento, ele faz um roteiro. E o município que tiver mais preparado, conseguir 

receber melhor esse turista vai levar vantagem. Aí que eu quero entrar na situação do município 

ter as famosas PPPs, que são as parcerias público-privadas. Nós sabemos que pro município, pro 

estado entrar numa parceria público-privada a obra tem que ser grande, um montante em torno 

de vinte milhões de reais, no mínimo, mas o município em si ele pode fazer essas, esses 
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trabalhos trazendo a comunidade para junto de si, pra fazer esse investimento mútuo pra trazer o 

turista. E nós temos exemplos de investidores que fazem isso, que investem no seu trabalho, na 

sua, no seu terreno, na sua casa e o Município dá uma contrapartida e o turista vem. Ele vem 

visitar essa família, ele vem ficar no nosso hotel, jantar no nosso restaurante e deixar o dinheiro 

aqui em Flores da Cunha, que isso que é importante. Então aqui entra a, não podemos só esperar 

que o Município dê toda a infraestrutura, todo a estrutura pra a família explorar só, então tem que 

ter essa contrapartida. Eu fiz um projeto uns anos atrás, “Adote uma Lixeira”, é uma maneira do 

munícipe investir no município. Ele pode investir numa lixeira, que hoje é uma deficiência do 

nosso município, está chegando mais alguns pares aí, mas tenho certeza que vão, não vão atender 

a toda a demanda, a empresa compra a sua lixeira, em contrapartida, ela põe o adesivo, a 

propaganda da sua fábrica, do seu negócio na lixeira. Nós temos também “Um Canteiro para 

Chamar de Seu”. A empresa que tem um canteiro ou a própria família que quiser adotar um 

canteiro, ela vai lá, ela adota o canteiro ou faz a limpeza, mantém pintura de cordão, é uma 

maneira de contribuir com o Município. Teriam tantas outras coisas que as empresas, que as 

famílias possam fazer. Por exemplo, o que que impede de uma família de limpar a sua calçada, 

limpar o seu cordão, pintar seu cordão também, deixar a frente da sua casa, da sua loja, da sua 

fábrica, tem muitas fábricas que a gente vê que fazem isso, por que que a pessoa, a família não 

pode fazer também? Aí tu vê lá as reclamações, porque eu pago meus impostos, eu tenho direito. 

Ninguém está dizendo que não, todo mundo tem direito. Mas tu tem direito também de manter 

limpo o teu local. Então essa, esse trabalho conjunto, serviço público, empresas privado, as 

pessoas, as famílias é que engrandecem uma cidade, que faz uma cidade ficar bonita, 

apresentável pra nós que somos moradores e pras pessoas que vêm de fora. Então que nós 

possamos cada vez mais ter essa ideia de empreendedorismo comunitário. Otávio Rocha com 

certeza tem a tradição de fazer festas. Mas se fosse só a comunidade fazer, talvez não 

conseguisse atingir o objetivo. O Poder Público apoiou, a comunidade trabalhou, os moradores, o 

Vereador Ademir é testemunha disso, que é Presidente da associação, sabe que é importante esse 

trabalho comunitário junto com o Poder Público, aí as coisas acontecem muito mais fácil, não só 

esperar do Poder Público e não só esperar da comunidade pra fazer toda ação. Eu falo isso 

também, sábado eu fui assistir o futebol no Parque dos Pinheiros, onde foi alguns dias atrás 

inaugurado lá o vestiário, o Poder Público foi lá, fez a infraestrutura, gramado, vestiário, 

entregou a chave para a comunidade, a comunidade vai usar, vai explorar e vai manter, isso que 

é parceria público-privado que eu entendo. O Município faz a estrutura, entrega pra comunidade, 

a comunidade explora, mas mantém. O que não pode é daqui a 10 dias, um mês, um ano, 

queimou uma lâmpada, Prefeitura tem que ir lá trocar. Quebrou uma goleira, a Prefeitura tem 

que ir lá consertar. Não! A comunidade tem que manter, a comunidade tem que saber, ó, o Poder 

Público entregou em boas condições, comunidade vai usar, vai explorar e vai manter em boas 

condições, isso que é importante! Que se todas comunidades se fizessem isso, nós teríamos 

muito mais praça de esportes, muito mais praças públicas em ótimas condições, parquinhos em 

situação de uso, iluminação pública. Então cada vez mais que nós tenhamos essa parceria 

público-privado pras coisas aconteceram na nossa cidade. Notícia boa de hoje foi a questão das 

máscaras pra crianças de seis a onze anos, deixando que cada criança possa decidir se quer usar 

ou não. Eu já acharia que teria que ter já liberado geral pra adultos também, porque não tem 

lógica, não tem lógica nós ficarmos na rua, caminhando de máscara, irmos na igreja de máscara, 

viemos aqui na sessão, todo mundo de máscara. Aí tu sai daqui, tu vai no restaurante jantar, 

chegou na porta, tu tira a máscara, ninguém mais usa a máscara! Tu vai num show, Festa da Uva, 

20 mil pessoas, eu me arrisco a dizer que não tinha 10% que estavam usando máscara. Fui numa 

formatura, sábado, juventude solta, ninguém usando máscara. Então eu acho que sim que, claro 

que tem que partir do, não é uma coisa nossa aqui da cidade Flores da Cunha, tem que ser uma 

coisa mais distribuída que toda a região, todo o estado, né, uma decisão em conjunto, que a 

realidade nossa possa, pode ser diferente de Caxias, pode ser diferente de Antônio Prado. Mas eu 

acho que chegou o momento sim, de que cada um ter a sua responsabilidade. Se precisar usar, 

usa, mas deixar a liberdade pra quem não quer usar principalmente ao ar livre não ter essa 



 

Anais 2.687, da Sessão Ordinária do dia 28 de fevereiro de 2022. 7 

obrigatoriedade de usar máscara. Então ótima atitude do Governo, esperamos que os resultados 

continuem melhorando, que nem foi na semana passada. E, pra finalizar, eu quero ler uma 

mensagem que eu recebi de uma pessoa conhecida, que vem a calhar muito com o momento que 

nós estamos vivendo agora, guerras, brigas no futebol, as pessoas, o ser humano não está mais 

conseguindo se entender. Então “é segunda-feira de carnaval. Uma nova semana pela frente, 

enquanto nos despedimos do mês de fevereiro. Além de ser um mês mais curtinho, passou bem 

ligeirinho. Sejamos agradecidos pelo segundo mês deste 2022. O mundo não precisa de guerra, 

precisa de paz. Rezemos pela paz mundial. Abençoada semana! Vai e acredita que é possível. A 

cada dia que passa, ando mais necessitado de pequenos intervalos. Alguns minutos são 

suficientes para ordenar os pensamentos e refazer-se do cansaço emocional. Sempre gostei de 

pensar, de inovar e de mergulhar neste universo de mil possibilidades. Os problemas, num 

primeiro momento, assustam. Porém, em seguida, o que parecia um drama abre caminho para 

algo inusitado. Fico impressionado com essa constatação: se não existissem obstáculos, 

dificilmente descobriríamos novos itinerários. Não estou aplaudindo o surgimento de 

problemas. Apenas confirmando que há uma interdependência entre dificuldade e criatividade. 

Dias atrás, um jovem empreendedor afirmava: 'minha realização é pegar uma organização em 

situação precária e achar uma solução.' Posso estar exagerando, mas os problemas têm 

solução, até mais do que uma alternativa, em alguns casos. O segredo é ir e acreditar que é 

possível. Muitas pessoas têm a solução, mas se desgastam emocionalmente com detalhes 

insignificantes. Eu não aceito sentar, lado a lado, com o pessimismo. Até cruzo com pessoas 

pessimistas, mas sigo em frente, pois minha energia quero gastá-la com soluções capazes de 

beneficiar aqueles que não têm ninguém por eles. O mundo está carente de pessoas com 

propósito, que tenham um ideal de vida, que caem, mas sabem se levantar elegantemente, isto é, 

sem sentir vergonha do fracasso. Eu bem sei que há uma complexidade nas pessoas e nas 

estruturas, mas nem isso diminui a certeza de que é possível dar a volta e reinventar até o 

próprio jeito de ser e de ver o mundo. Continuo acreditando e rezando pela paz. Um dia, tomara 

que não demore, os que detém o poder vão cansar de fazer guerras. Eu creio. Bênção! Paz e 

Bem!”. (Frei Jaime Bettega). Então acho que a mensagem de hoje, que nem eu estava falando, a 

guerra não traz benefícios pra ninguém a não ser o poder pras pessoas que querem ter o poder a 

qualquer custo, e isso demanda muitos estragos na sociedade, né? No futebol, nós que vivemos e 

gostamos do futebol, a gente vê cenas, que nem o final de semana, aqui em Caxias, num dia 

estão lá desfilando na Festa da Uva e a torcida do Juventude e Caxias, uma, lado a lado e, no dia 

seguinte, estão brigando dentro do estádio. Lá em Porto Alegre, agressões físicas, lá no Bahia, lá 

no Paraná, então acho que as pessoas, o ser humano está um pouco descontrolado, então que 

venha essa paz para que todos tenham, como eu disse, paz e bem. Obrigado pela atenção de 

todos. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a ausência do Vereador 

Vitório, que também estava inscrito, dou por encerrado o Grande Expediente e passamos ao 

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

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a Nova Redação do Projeto de Lei nº 011/2022, que “Reestrutura a Feira do Produtor 

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

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

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

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O projeto está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, então os Colegas Vereadores 

puderam apreciar esse projeto que trata então da Feira do Produtor, que visa aí à cooperação 
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entre os agricultores, consumidores e o Poder Público. É uma feira importante que aumenta a 

renda, fortalece a organização do pequeno produtor, aumenta o valor agregado dos produtos, 

oferece aos compradores produtos diversificados, qualidade, preço mais acessível. Por isso essa 

nova legislação vai beneficiar esses agricultores, comerciantes, o público em geral que 

participam da Feira do Produtor e toda a comunidade. Então essa lei era desde 1989 que não 

tinha algum, não tinha mudanças, então algumas coisas foram feitas pra modernizar essa 

legislação. E então agora também, nos próximos meses aí, tem a ideia de fazer um trabalho 

diferenciado de localização dessa feira, que está sendo estudado dentro da Administração, e tão 

logo seja definido, será comunicada a nossa população. Então peço aos Colegas Vereadores que 

aprovem este projeto.   

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

Vereadora, Élio Dal Bó; imprensa, na pessoa do Rouglan; demais pessoas, o Seu Antoninho e o 

Bassani que se fazem aqui presentes. Dizer que é uma honra estar participando na discussão 

desse projeto, na Comissão de Constituição a gente pode debater um pouco mais 

aprofundadamente o assunto. Ele vem um, o PL venho como uma autorização, que o Executivo 

regulamentasse como decreto do Executivo a Feira do Produtor. E estive em contato com a 

Fabiane Veadrigo no decorrer da tramitação do projeto, anteriormente também já se vinha 

comentando algo sobre a Feira do Produtor, que necessita de um olhar em questão de estrutura, 

banheiros, um pouco mais infraestrutura no local, quando chovia molha os produtos dos 

produtores. E chegou num momento certo, um momento em que a feira ela passa por uma 

transformação de 1989 pra 2022, uma atualização desde a questão mesmo dos próprios produtos, 

que hoje talvez, lá atrás, alguém que participa da Feira do Produtor hoje, apenas compra e 

revende, que foi aquilo que está se pensando em compor ali o decreto, enfim, vem pra 

oportunizar. Ele dá uma oportunidade maior pro produtor que não tenha um determinado produto 

poder comprar esse produto de outros produtores ou até mesmo do Ceasa e, em seguida, na feira 

poder comercializar os produtos, né, e oferecer pra comunidade uma oferta maior de produtos e 

até mesmo de preços, né? Então sou totalmente favorável, Senhor Presidente, a esse projeto. E 

agradeço. Muito boa noite a todos.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham, o nosso Élio Dal Bó, o Antoninho, o Bassani, sejam 

bem-vindos a esta Casa. Sempre que se fala de Flores da Cunha também não se imagina somente 

a uva como um dos seus produtos, mas a gente sabe que tem muita produção de outros produtos 

agrícolas aí e muitos deles vêm ali na nossa feira do produtor. Essa, essa ideia da reestruturação, 

dessa atualização legal ela é muito importante para o nosso produtor e para o nosso município, 

assim como uma reestruturação também, como o Colega falou, da própria feira, da parte 

estrutural da feira para oportunizar os nossos agricultores que se, que se dispõe a vender nessa 

feira, oferecer os produtos para a nossa população, que tenha uma infraestrutura, que possa dar a 

sua sustentação, que possa oferecer o que há de melhor em termo de estrutura, para que o 

produtor possa oferecer também o melhor para os seus clientes, que é os nossos munícipes. 

Oportunizar também a entrada de, de novos produtos, a gente sabe que as coisas mudam, em 

trinta e tantos anos as coisas evoluem e produtos novos acabam surgindo e chegando para o 

nosso município, então por que não oferecê-los para a nossa população. Então esperamos 

também que a, o próximo passo que seja, toda a parte estrutural também seja contemplada para a 

nossa feira do produtor. Sou amplamente favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, esse projeto que ora estamos 

aqui debatendo é importantíssimo e vem a calhar em cima daquilo que eu falei na grande tribuna. 

Só um minuto. Agora deu certo. Então logo, conforme eu tinha falado então na grande tribuna, 

onde eu falei essa parceria que precisa ter entre o Poder Público e a iniciativa privada, e o nosso 

agricultor é a nossa iniciativa privada hoje. Ele precisa de um espaço amplo, um espaço bem 

organizado com coberto, com infraestrutura, com banheiro, com água para que ele possa expor 
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seus produtos. Em contrapartida, ele vai trazer produto de qualidade, produto que ele produz lá 

na sua terra, na sua, no seu cantinho ou ele compra de terceiros e traz para que os munícipes 

possam, quem gostar, quem tem o costume de comprar ótimos produtos então terá esse espaço 

reservado. Então com certeza acho que é um espaço que há muito tempo eles estão, eles estão 

pleiteando junto ao Poder Público, que eles tenham esse local pra expor os seus produtos. E 

consequentemente, quando que o município conseguir investir e ter esse espaço, ele não vai 

atender somente o agricultor. Nesse mesmo espaço, poderá ser usado pra outras atividades que 

surgirão durante esse tempo aqui em Flores da Cunha. Então amplamente favorável a este 

projeto. 

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

gostaria de me manifestar, complementando um pouco o que os demais Colegas já comentaram 

também, lembro que também, no início do ano passado, acho que o Vereador Barp já tinha 

comentado alguma coisa sobre a importância da feira do agricultor, de não termos espaços às 

vezes nem pra uma higiene adequada, né, de quem está utilizando, tanto o produtor como quem 

está ali comprando, fazendo a compra dos seus produtos. Então a gente sabe que estamos falando 

de alimentos, é importante mantermos uma higiene adequada também nesse espaço e oferecer 

condições dignas também pros produtores que ali estão, né, que tanto batalham, sofrem na, na 

colônia e quando vem pra cidade, que tem o espacinho ali pra então poder comercializar, que 

eles tenham uma condições dignas, né, Guga, que nem falastes também, para fazer o melhor e 

atender a comunidade de Flores da Cunha. Então também sou favorável a este projeto.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, tudo que vem para 

favorecer os produtores, sou favorável. Era isso, Senhor Presidente.    

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A Nova Redação do Projeto 

de Lei 011/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem 

não. Por gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Nova Redação do 

Projeto de Lei nº 011/2022 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em 

que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

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

e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Na semana passada, solicitamos urgência urgentíssima 

a esse projeto devido então à falta de um professor de inglês, pois não temos mais banca, né, no, 

pra fazer do concurso pra chamar, porém tem o processo seletivo vigente então possibilitando a 

contratação emergencial. E também está previsto aí, no próximo concurso público, abertura de 

novas vagas pra essa área, porém então demora ainda uns quatro meses até o lançamento de 

edital, que vai acontecer nas próximas semanas até ser realizado o concurso e depois serem 

chamadas os novos professores. Então pra não deixar os nossos alunos sem, a gente pede então a 

colaboração aí dos Colegas Vereadores pra votarem favorável a este projeto.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, diante do projeto que 

contrata então um professor pra disciplina de inglês, 20 horas/semanais, não estando presente o 

Vereador Vitório, que também é da área da educação, tem uma bandeira forte e acredito que se 

tivesse aqui, hoje, faria a defesa desse projeto também, aonde podemos dar uma segunda opção 

de, pras nossas, pras nossas crianças, pros nossos jovens em linguagens, poder aprender uma, 
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uma linguagem diferente do que é no nosso país e proporcionando futuramente um intercâmbio, 

alguns estudos fora, né, que buscar conhecimento fora do país, isso é muito válido. Esta bancada 

sempre se posicionará, diante de projetos como esse, favorável, aonde sempre trará um benefício 

na educação, mas principalmente nas nossas crianças, nossos jovens que tem um futuro brilhante 

pela frente e levam o nome do nosso município. No mais era isso e agradeço a oportunidade.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto de Lei 018/2022 

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

confirmem seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 018/2022 aprovado 

por unanimidade.  

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

acordo com o Regimento Interno, artigo 142, solicito regime de urgência urgentíssima ao Projeto 

de Lei nº 20/2022.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Qual a justificativa, 

Vereadora? 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então, da mesma forma desse projeto que aprovamos 

agora, para professor de inglês, esse visa então atender aí algumas necessidades do nosso 

município, que já estão sendo previstas e planejadas dentro da Secretaria de Educação, com 

aposentadoria de alguns professores que está pra acontecer, também de professores que podem 

se exonerar nesse período, porque muitos da banca já foram chamados e não tem mais, e 

algumas áreas não se tinham com concurso. Então será feito um novo concurso também pra 

essas outras áreas, mas caso aconteça, né, de ter algum professor que saia, já está o, o processo 

ali na Secretaria vigente para chamar a qualquer momento os professores que forem necessários. 

Era isso.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O pedido de urgência 

urgentíssima está em discussão. (Nenhuma manifestação). O pedido de urgência urgentíssima ao 

Projeto de Lei 020/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários 

votem não. Por gentileza, confirmem seus votos. (Processo de votação eletrônica). Pedido de 

urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 020/2022 aprovado por unanimidade.  

Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 

020/2022, o Projeto de Resolução nº 001/2022 e a Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2022; para a Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho o Projeto de 

Lei nº 019/2022; encaminho para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos os Projetos de Lei nºs 016 e 017/2022. Passamos, agora, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, a semana passada, com 

muita alegria, nós da Comissão do Idoso encerramos a nossa caminhada visitando todos os 

grupos de nosso município do projeto Semear, né, Vereadora? Bastante feliz em ver as pessoas 

mais idosas se sentindo ainda valorizadas, se sentindo útil dentro da nossa comunidade. Então 

visitamos na segunda-feira o bairro, bairro Pérola; terça-feira, a gente teve a oportunidade de ir 

em Mato Perso; e, na quarta-feira, a gente fez o encerramento então da nossa, nossa visita a esses 

grupos no bairro União, onde várias das pessoas interagiram, dando sugestões, né, para que o 

projeto venha a crescer ainda mais em nosso município. Também, na semana passada, tive a 

oportunidade de visitar o bairro São Gotardo, onde colhemos umas demandas ali da população e, 

também, o bairro São Pedro. Também, no sábado, tive a oportunidade de visitar, juntamente com 

o treinador peruano que veio a nossa cidade e queria conhecer um projeto de esporte, na área de 

futebol, mais propriamente dito. Aí, na oportunidade, levei ele conhecer a escolinha do Grêmio, 

em Flores da Cunha, que eles têm as atividades ali na Associação dos Motorista. E também, à 
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tarde, que nem o Vereador Clodo comentou, tive a oportunidade também de acompanhar um 

pouquinho do, do futebol, o Campeonato Municipal de Futebol Sete em nosso município. 

Também passei ali na, no bairro Parque dos Pinheiros, não conhecia a estrutura daquele bairro 

na, no esporte, e puxa vida, ficou top, dez! Então queria parabenizar a sociedade e, também, o 

Poder Público que deu esse aporte todo para, para aquela comunidade. Então era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Horácio Rech.  

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

quero deixar registrado o agradecimento do Senhor Sérgio Dalzzotto, pelo serviço de 

patrolamento e cascalhamento prestado pela Secretaria de Obras do interior, na extensão da 

estrada Angelo Doro, sentido Santa Bárbara, na semana que passou. Era isso, Senhor Presidente. 

Uma boa noite e uma boa semana a todos.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o, Vereador 

Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, no dia 22, eu estive 

recebendo o vereador da cidade vizinha de Caxias, o Colega Vereador Maurício Marcon, esteve 

aqui então em Flores também fazendo uma visita. Também fiquei sabendo que o bisavô dele foi 

vereador na primeira legislatura aqui de Flores, então ele ficou também surpreso e bastante 

contente de ter vindo a esta Casa e onde pudemos trocar então também algumas ideias sobre os 

trabalhos de vereador aqui entre as nossas cidades. Também estive participando, no dia 23, 

acompanhando as cortes da Fenavindima e, também, da Fecouva, que desfilaram lá em Caxias 

do Sul, no desfile da Festa da Uva. E aqui, eu queria fazer um comentário, né? Há uns dias antes, 

quando eles foram desfilar, foram planejar pra desfilar com o carro lá da Fenavindima, carro 

usado lá nos desfiles da Fenavindima de 2020, e foi encontrado o mesmo em estado bem 

precário, né, quebrado, um carro que é uma obra do nosso artista aqui da cidade, o Giovani 

Bettanin, né, que já fez os enfeites de Natal, de Páscoa, muito conhecido, e o carro estava em 

péssimas condições, e era necessário um carro maior pra comportar também as duas cortes ali 

em cima. Então foi feito ali um mutirão, um esforço maior e o carro pode estar presente na Festa 

da Uva, levando também o nome de Flores da Cunha. Então peço que se tenha um pouco mais de 

cuidado quando se faz coisas desse gênero, né, que se trabalha com um material que talvez possa 

ser usado mais à frente, que se tenha um cuidado maior, porque ali também é dinheiro nosso, é 

dinheiro público que também é investido. E, no fim de semana, também no sábado, estive em 

Caravaggio acompanhando então a posse do amigo Padre Ricardo Fontana, o nosso conterrâneo 

aqui de Flores, que será o novo reitor lá do Santuário e, também, o pároco do Santuário de 

Caravaggio. Ele esteve também recentemente presente aqui, conversando comigo, onde já estou 

trabalhando também num projeto que vai dar nome pra uma rua que leva o nome do avô dele. 

Então também desejo sucesso e um bom trabalho pro Padre Ricardo. E fim de semana, também 

estive passando de bicicleta em diversas localidades, no sábado também, um pouco no domingo, 

né, principalmente no interior de Flores, região de Nova Roma, Monte Bérico, Santa Bárbara, 

Santa Libera, Restinga. Estive vendo algumas obras que foram feitas recentemente, 

patrolamento, cascalhamento e algumas estradas ainda que talvez precisem, sim, de melhorias, 

todas elas foram pontuadas, entre outras demandas também que observei, todas registradas, 

fotografadas e algumas já foram até encaminhadas pras secretarias nesta semana e as demais 

também serão encaminhadas no decorrer da semana. Então, no mais era isso. E uma boa semana 

e uma boa noite a todos. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Concedo a palavra ao 

Vereador Carlos Forlin.  
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VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, pegando o gancho um 

pouco dos assuntos abordados aqui, na noite de hoje, até mesmo pelo Vereador Luizão, aonde 

comentastes muito bem do, da reciclagem desses resíduos, né, aquilo que vai ser reaproveitado 

como diversos materiais, tanto o PET não pode ser contaminado com um outro, com, por 

exemplo, desse material não pode ser moído junto com esse, que senão se torna contaminadas, 

empresas têm que fazer devoluções grandes de materiais já moídos e acaba tendo um desperdício 

e tendo que ir pro aterramento, que o aterramento todos sabem que é muito distante do nosso 

município. Tivemos a honra, na administração passada, a graça de instalar uma empresa aqui no 

travessão Martinho, chama-se Prime Flake, aonde ela faz um trabalho do PET e da moeção, e se 

torna matéria-prima novamente pra injetar nas injetoras, né, de plástico, outros materiais. Hoje 

até mesmo estava olhando o Perfil Socioeconômico, ela representa já uma das quatro empresas 

em valor adicionado no município, como outras empresas que tivemos a oportunidade de estar 

aqui instalando no município, trazendo mais geração de empregos e renda, como a Multiflon foi 

uma empresa que a nossa administração, por várias ocasiões, teve a oportunidade de sentar com 

os interessados, teve, por diversas vezes fazer reuniões no gabinete e, hoje, a empresa está aí se 

instalando e logo começando a produzir. Da mesma forma, eu trago esse assunto sempre em 

sessões em relação ao produtor, à agricultura, apenas endossando um pouco mais o projeto que 

aqui foi aprovado por todos nós, por unanimidade, em relação à feira do produtor. Eu estive em 

Caxias do Sul, visitei as feiras itinerantes, comentei com os Colegas de comissão, da Comissão 

de Justiça, um projeto lá um pouco diferente do nosso, aonde eles cedem alguma, alguma rua dos 

dois lados a ocupação, e lá se acontece as feiras, né, e aonde ela percorre por todos os bairros de 

Caxias do Sul. Dá oportunidade desde o centro, do bairro Aparecida, desde o outro lado do 

município e oportuniza, lógico, o nosso munícipe, né? Quem sai beneficiado é o munícipe em 

estar adquirindo um produto de qualidade aí, um preço justo. E, da mesma forma, o feirante, né, 

que consegue talvez aumentar a sua renda em cima desse trabalho. Então apenas pra deixar aqui 

registrado mais essa informação, talvez se possa pensar aí numa futura instalação talvez 

itinerante ou até mesmo parada ali, então que seja avaliado aí junto à comunidade. Era isso. 

Muito obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp.  

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

pessoas que ainda nos acompanham. Na última quinta-feira, dia 25, a bancada do MBD aqui de 

Flores da Cunha foi convidada para participar de uma roda de conversas na bancada do MDB de 

Caxias, lá nos pavilhões da Festa da Uva. Então pudemos no momento se encontrar lá com 

vereadores de Farroupilha, de Caxias, de São Marcos, Garibaldi e outras cidades aqui da serra, 

também com secretários desses municípios, alguns, e também, com o deputado Tiago Simon, 

Carlos Búrigo. E nós da bancada do MDB estivemos presentes, eu, juntamente com o Colega 

Vitório, e trocamos essas ideias, trocamos informações para poder quiçá também trazer para o 

nosso município projetos bons, projetos que venham a agregar para a nossa cidade. Então foi 

uma tarde proveitosa, uma tarde aonde se trocou experiências e, também, se falou muito sobre 

política, sucessão estadual e deputados aqui a nível da nossa região. Então foi realmente um 

encontro muito válido. Também dizer que acredito que os Colegas Vereadores também já estão 

um pouco já a par da situação do tão falado crematório que está se instalando em Otávio Rocha, 

um crematório para animais, mais especialmente de cachorros, então a comunidade está um 

pouco apreensiva. E desde que se começou esse assunto já há algum tempo, alguns anos, a falta e 

a carência de informações a esse respeito nos deixa intrigados, nos causa dúvidas e a 

comunidade nos cobra. Então, na semana que passou, houve até o início de algumas obras, e 

questionando também o Executivo, também não nos foi passado muitas informações porque a 

própria empresa também não está passando essas informações para o Município. Acredito que a 

comunidade também gostaria de ser ouvida e a gente não tem a opinião formada se vai ser bom, 

se vai ser ruim, então são coisas que tem que ser discutida. Também dizer que o ser humano, 



 

Anais 2.687, da Sessão Ordinária do dia 28 de fevereiro de 2022. 13 

como, como toda a sua história nos mostra, mais uma vez ele acaba nos surpreendendo. Há dois 

anos e luta para salvar vidas em todo mundo e, agora, pessoas saudáveis estão morrendo por 

orgulho, por ganância, por interesses políticos, interesse que a história vem se arrastando, então a 

gente fica surpreso com todos esses episódios a nível mundial também lá no leste europeu. Então 

enquanto a gente batalha, e pessoas se sacrificam para salvar vidas, pessoas inocentes, pessoas 

que não tem nada a ver com o histórico de guerras são envolvidas nesses confrontos, nesses 

conflitos, então é um lamento que a gente deixa aqui nessa semana. Era essa a minha 

contribuição. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Concedo a palavra à 

Vereadora Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente! Então algumas 

informações da semana, vou ser rápida que tem muito assunto, ultimamente nós temos sido 

bastante demandados. E como o Vereador Luizão falou, foi muito importante estarmos presentes 

no projeto Semear acompanhando todas atividades que estão sendo retomadas no interior e ver a 

alegria dos idosos se reencontrarem está sendo muito, muito legal. Também durante a semana 

então com a Comissão de Saúde, né, nossa super comissão, na, sob a Presidência do Vereador 

Vitório, estivemos reunidos com o hospital Nossa Senhora de Fátima repassando algumas 

reclamações da nossa comunidade. A diretoria então do hospital apresentou os dados financeiros, 

apresentou um vídeo também institucional que vai ser divulgado logo para a comunidade, 

explicou algumas situações. Então é importante as pessoas que nos acompanham, que tem 

reclamações com relação ao atendimento do hospital, que nos procurem, mas que nos digam, 

olha, foi tal hora que entrei, façam o registro, né, dá reclamação, para que o hospital confira onde 

que estão os gargalos e possa melhorar cada vez mais. A gente já falou aqui da importância de 

termos o hospital e temos que estar unidos então para sempre buscar que ele seja melhor. Quero 

também falar que hoje à tarde estivemos reunidos com a De Marchioro, que ela é sobrinha da 

Maria Della Costa, esteve nos visitando aqui no município, para a gente resgatar um pouquinho 

essa história que se perdeu ao longo do tempo depois do fechamento do Núcleo de Produção 

Audiovisual, tínhamos lá um material dela, né, toda uma história que foi cedida pra Porto Alegre 

e até então não se ouve mais notícias desse material e se quer resgatar aqui pro município 

Também esteve junto o Lucas, que vai fazer uma, um documentário sobre a Maria Della Costa, 

então já veio se apresentar ao município, vai buscar informações de quem conviveu com ela 

aqui, quem tem material dela também ara fazer esse resgate histórico. Uma mulher, né, que foi à 

frente do seu tempo, foi a primeira a constituir então o teatro no nosso país, então levou o nome 

de Flores da Cunha bastante longe. E fazer um convite também para que, no sábado, quem quiser 

acompanhar, hoje também é o Dia Mundial das Doenças Raras, mas essa não é mais tão rara, né, 

que é o autismo. Muitas crianças estão já sendo diagnosticadas com o transtorno do espectro 

autista em nosso município e é algo que nós temos que trabalhar e pensar sobre isso. Então aqui 

no município já se formou um grupo de mães que trabalham esse assunto e estão convidando 

para uma conversa com a Graziela Canônica, que é psicóloga, e com a Salete Anderle, que é 

psicopedagoga. Vai ser dia cinco, sábado, às quatro e meia, no auditório da Secretaria Paroquial 

aqui do nosso município, então convido quem quiser acompanhar mais desse assunto, pode estar 

presente, é aberto ao público. Era isso, Senhor Presidente. Para Declaração de Líder de Governo. 

(Assentimento da Presidência). Então pra continuar, nessa semana recebemos no gabinete do 

Prefeito então os moradores da Linha Medianeira, que será feita uma importante obra lá, o 

asfalto que vai ligar até a empresa do Edgar Scortegagna, que tem agora recebido turistas, né, 

temos um roteiro novo nessa localidade, então teremos aí o asfalto que iniciará nos próximos 

dias. A obra aqui no Centro, né, que às vezes a gente sabe que causa transtornos, mas é 

importante pra que não hajam problemas futuros, né? Ela estava prevista aí no contrato pra ser 

realizada em 60 dias, mas vai ser realizada em metade do tempo, porque a gente sabe que é um 

local que transita muito, muitos veículos, o Centro, a entrada da nossa cidade. Então nessa 

quarta-feira está previsto já o asfalto nesse local e, também, em mais 16 pontos aqui da cidade. 
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Na área urbana então na Borges, na Dr. Montaury, Parque dos Pinheiros, alguns que eu estou 

citando, né, mas são 16 pontos. E também no interior aí que nós temos na Linha 80, em São João 

e em Lagoa Bela também vai ser feito então esse mutirão pra esses locais que tem tanto buraco 

como abertos, né, devido à instalação de esgoto, como é aqui no Centro. E falando pro Vereador 

Ademir da questão do crematório, né, como vocês mesmos falaram, trouxeram várias empresas 

para o município e essa foi uma empresa que foi aprovada toda na administração passada, me 

admiro o senhor não saber bem os detalhes, pois estava junto no governo. Mas enfim, o Prefeito 

já vai procurar a empresa, sabendo dessa demanda da comunidade em saber mais informações e 

reunir ambos, né, tanto a empresa como os moradores, esclarecer todas as dúvidas que tenham 

sobre esse projeto, né, então logo, logo será agendada esse encontro para dirimir qualquer 

dúvidas dos moradores. Era isso, Senhor Presidente. Desejo uma ótima semana a todos. 

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

Presidência). Transfiro o meu tempo pro Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, obrigado do espaço. Não só 

dizer de que também, na administração passada, não houve a aprovação desse, desse projeto do 

crematório, houve apenas com uma, uns contato, uma localização e isso aí está vindo bastante do 

Estado. E na verdade nunca se teve a real intenção de construção, parecia algo que talvez não 

fosse acontecer, o que não é o caso de agora que ela parece ser, se confirmar. Então é, a partir do 

momento que se começa uma terraplanagem e se demonstra que a empresa vai se instalar, 

acredito que não só a liberação da Fepam ela é necessária, como está acontecendo agora, mas 

sim também da Prefeitura, que ela tenha que passar por todos os estágios aqui e as liberações a 

nível municipal. Era só isso. Obrigado, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Gostaria, em nome de todos os Vereadores 

desta Casa, parabenizar a Vereadora Silvana De Carli e o Vereador Carlos Roberto Forlin, que 

estiveram aniversariando no último dia 27 de fevereiro. Desejamos aí muita saúde, sucesso e 

anos de vida aos Colegas. Na semana que passou, estive representando esta Casa nos seguintes 

eventos: Dia 22, almoço organizado pelo CDL, com a participação de Miguel Armando Garrido, 

Diretor do Centro de Investigação da Paz e assessor do Governador da Província do Chaco, e 

Juan Bautista Gauto Avancini, Vereador de Paso de Los Libres. O motivo do encontro foi a 

celebração do lançamento do livro “Construción Global de Futuro: Prospectiva”. Este livro é 

uma construção entre as universidades de Caxias do Sul (UCS) e a Universidade Federal da 

Argentina (Universidad Tecnologica Nacional) e conta com a participação de 30 escritores 

brasileiros e sete escritores argentinos, dentre eles, Jásser Panizzon (do Brasil) e o professor 

Miguel Armando Garrido (da Argentina). O encontro também foi uma forma aí de a gente, né, 

das entidades estreitarem aí os laços entre universidade nacional da Argentina e a UCS aqui de 

Caxias do Sul. Na oportunidade, também pude conversar um pouco com o Vereador Juan 

Avancini, lá de Paso de Los Libres, trocar um pouco de experiência sobre poderes legislativos e, 

também, agregar aí alguns conhecimentos. Foi bem proveitoso esse evento. No dia 23, na 

reunião promovida pelo Prefeito Municipal César Ulian com a direção do hospital Fátima para 

alinhamento dos atendimentos e serviços de saúde realizados na entidade. Nessa oportunidade, 

fizemos algumas cobranças, questionamentos e, também, né, tivemos algumas respostas sobre 

como está sendo conduzido aí os atendimentos no hospital. No dia 24 então, tivemos reunião no 

hospital Fátima, com a diretoria do hospital e com os Vereadores integrante da Comissão de 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, para tratar de assunto 

relativos aos serviços prestados à população, onde da mesma forma buscamos algumas respostas, 

fizemos questionamentos e a comissão pode também fazer algumas sugestões para a diretoria do 

hospital e ter um breve relatório do, de onde está sendo investidos recursos que são aplicados 

pela, pelo Executivo Municipal.  
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Agradecendo a presença de todos que nos acompanharam durante a sessão e a proteção de Deus, 

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 28 de fevereiro de 2022, às 19h35min. Tenhamos 

todos uma boa noite e boa semana!  
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