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SESSÃO 2.688 – SESSÃO ORDINÁRIA 

07 de março de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 07 de março de 2022, às 18h08min. 

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

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

youtube. Cumprimento o Senhor Raul Dalfolo, Chefe do Escritório Municipal da Emater de 

Flores da Cunha, e também ao Senhor Gilberto Bonato, que acho que ainda não se encontra, 

Gerente Adjunto da Emater Escritório Regional de Caxias do Sul, que estão nesta Casa hoje, 

para falar sobre a proteção e conservação de nascentes de água, na Tribuna Livre desta Casa, 

após o término desta sessão. Quero cumprimentar aqui também o Daniel Gavazzoni, Chefe de 

Gabinete; ao Secretário Ismael, seja bem-vindo; ao Valdecir Paulus, suplente de vereador; ao 

Rudimar do Nascimento, ex-vereador, sejam todos bem-vindos a esta Casa.  

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 034/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 021/2022, que “Altera a redação da 

ementa e do § 2º, do Art. 1º, da Lei Municipal nº 3.018, de 22 de fevereiro de 2013, que autoriza 

o Executivo Municipal a subsidiar integralmente o transporte dos estudantes universitários e da 

educação profissional técnica de nível médio residentes no município de Flores da Cunha e dá 

outras providências”.  

Ofício nº 015/2022, do Secretário da Educação, Cultura e Desporto, que apresenta o andamento 

do processo de concessão do auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura, conforme 

convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Cultura e o Município de Flores da Cunha.    

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação do 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 n.ºs 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 019/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de uma placa de sinalização indicando o acesso da rua Nascer do Sol, na 

localidade de Nova Roma, conforme imagem anexa a esta indicação. 

Indicação nº 020/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a elevação do quebra-molas na rua das Palmeiras, localizado próximo ao Mercado 

Ponto Certo, no bairro Pérola, conforme imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 021/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja realizada a poda ornamental das árvores que se encontram no passeio público 

na extensão da rua Cinco de Maio, na localidade de São Gotardo. 

Indicação nº 022/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de um abrigo para passageiros (parada de ônibus) na ERS-122, em frente 

à empresa Rochesa, no sentido Flores da Cunha a Caxias do Sul, conforme imagem anexa a esta 

indicação. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 
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E-mail da Uvergs, que encaminha o oficio do Presidente da CNAPS (Central Nacional das 

Entidades Representativas dos Beneficiários da Previdência Social, que solicita aos Vereadores 

que façam gestões junto aos deputados federais e aos senadores para que seja revogado o 

parágrafo 6º, do artigo 115, da Lei Federal nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências; e também, que solicite aos deputados 

federais que votem e aprovem o PLS 172/14, que modifica a Lei Federal nº 8.213/1991, e 

garante o direito à reaposentação/desaposentação.  

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 Luiz André de Oliveira. 

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

Vereadora, ao povo que aqui se encontra nessa noite, aos trabalhadores da Casa, os assessores e, 

também, um boa noite especial a quem nos acompanha através do Facebook e do youtube. E 

gostaria de fazer menção ao Valdecir Paulus, uma nova aquisição aí do Republicanos, seja bem-

vindo à família Republicanos, tenho certeza que vai contribuir, e contribuir e muito. Gostaria de 

falar da minha indicação na ERS-122, perto das empresas Rochesa e, também, a Master que 

fabrica aberturas de alumínios ali, então são várias empresas que se estão instaladas ali e o 

pessoal, no sentido Flores da Cunha a Caxias do Sul, não se tem uma parada. Então nós 

encaminhamos essa indicação junto ao Prefeito, ao Executivo para que seja feita, colocado uma 

parada ali. Sabemos que no momento não tem paradas, mas que já está sendo providenciada a 

aquisição de paradas, gostaríamos de ser atendido essa indicação. Também no bairro Pérola, aí 

na rua das Palmeiras, já se tem um quebra-molas, mas ele é muito baixo, muito superficial onde 

as pessoas passam em uma velocidade muito grande ali e, também, há necessidade de nós 

estarmos, né, refazendo aquele quebra-molas ali. Também uma indicação que protocolamos essa 

semana, que é, indicamos ao Prefeito a poda ali da Cinco de Maio, ali em São Gotardo, também 

o pessoal vem pedindo para que seja feita essa poda dessas planta aí, pra se ter uma rua mais 

bonita, mais, mais ajeitada. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero.  

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

Vereadores; assessores e servidores dessa Casa, público aqui presente e os que nos acompanham 

através do Facebook e youtube. Senhor Presidente, como estive ausente na sessão do dia 28 de 

fevereiro, por estar cumprindo termo de isolamento, faço hoje a defesa de duas indicações que 

protocolei no dia 24 de fevereiro. Uma, a pedido de moradores, solicitam que seja efetuado o 

reparo do calçamento na rua Raimundo Montanari, número 1826, entre a rua Heitor Curra e 

Severo Ravizzoni, no bairro Centro, pois no local a rua encontra-se desnivelado, dificultando a 

boa trafegabilidade dos usuários na referida rua. A outra indicação que faço ao Senhor Prefeito 

Municipal é que, ao adquirir novos semáforos para as vias públicas de nossa cidade, estes sejam 

alimentados por energia solar. Com a utilização de placas solares acopladas nos semáforos 

dispensando o uso de energia elétrica da rede convencional, evitando assim os problemas 

causados pelo eventual corte do fornecimento de energia da rede convencional. Esta é mais uma 

alternativa que motiva a preocupação de soluções para garantir o bom funcionamento destes 

dispositivos e, também, minimizando custos de funcionamento dos semáforos. Sem dúvida, 

trata-se de uma grande inovação eficiente, econômica e, ainda, contribui com o meio ambiente. 

Ressalta-se, por oportuno, que não há necessidade de trocar os semáforos já existentes. 

Obrigado, Senhor Presidente.    

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao 



 

Anais 2.688, da Sessão Ordinária do dia 07 de março de 2022. 18 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Transfiro a Presidência ao Vereador Clodo Rigo para fazer uso da 

tribuna.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Angelo Boscari Junior.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Uma boa noite a todos! 

Cumprimento a Vereadora, os Colegas Vereadores, demais pessoas que nos assistem através das 

redes sociais, também quem está aqui no plenário esta noite. Em especial, eu quero 

cumprimentar o Badiga aí, o nosso novo Secretário da Agricultura, desejar aí um profícuo 

trabalho, né, que seja proveitoso e que você possa contribuir aí com a nossa Administração 

Pública, sei que tem competência pra isso. Ainda não tinha podido conversar contigo, mas já 

desde já te desejo um ótimo trabalho. Venho essa noite aqui para falar um pouco sobre alguns 

assuntos, né, entre eles a saúde pública, pois estivemos aí nas duas últimas semanas em reuniões 

com o hospital, três reuniões, pra ser mais preciso, duas delas com a, juntamente com o nosso 

Prefeito, e uma terceira que participei juntamente com a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos desta Casa, onde conversamos sobre 

principalmente o atendimento no pronto atendimento, né, no pronto-socorro. E estou aqui na 

função de Vereador como um mediador. Quero aqui colocar os dois pontos. A população vem 

reclamando, o hospital vem também dando explicações, e nós como vereadores temos que buscar 

alternativas, soluções e o diálogo também para que possa se resolver a eventuais problemas, né? 

Pelo que a gente acaba percebendo, muitas vezes a população reclama com motivo e muitas 

delas talvez nem com tanto fundamento, né, isso que é uma preocupação, porque muitas 

reclamações geram também uma polêmica. Então a gente acabou ouvindo os dois lados e vieram 

aqui também prestar alguns esclarecimentos. O que tem acontecido são gargalos e a população 

acaba indo a redes sociais, reclamar, né, falar sobre má gestão, sobre isso, sobre aquilo, mas 

muitas vezes eles criam situações, né? E a gente sabe que saúde cada vez mais está sendo difícil 

de, de atender a todos a contento, porque o município cresce e saúde e educação são prioridades 

das prioridades. Claro, todas, todas as demandas são, devem ser tratadas como prioridades, mas 

saúde é aquela que não pode esperar, né? O que eu vejo como cidadão também, que a estrutura 

do hospital se mantém a mesma e o município cresce. Porém, em muitos momentos, existem 

gargalos, né? As pessoas não entendem que pode haver uma situação de urgência, de emergência 

e que isso vai desenvolver ali um tempo maior de espera. E o nosso hospital ele tem sido tratado 

aí muitas vezes como consultório e isso é complicado, porque as pessoas deixam de ir no 

consultório particular ou de ir pro postinho de saúde e acabam utilizando lá da estrutura do 

hospital por situações que às vezes não são tão urgentes, né, uma dor de barriga, uma dor de 

cabeça, uma unha encravada, as pessoas estão dentro do hospital. Todo mundo sabe da sua dor, 

ninguém procura o hospital de graça, vai lá quando tu não está bem. Mas o que eu sugeri nas 

reuniões e sugiro aqui também, dentro desta Casa para a Comissão de Educação, em conjunto 

mesmo com a Casa, me coloco à disposição como presidente, é que a gente faça um material 

educativo pra que, tirar as dúvidas das pessoas, né, algo que venha a contribuir pra que eles 

entendam como funciona nosso sistema de saúde. Isso também sugeri pra direção do hospital, 

sugeri pro nosso Prefeito, que a gente possa então, através desse material educativo, mostrar 

como funciona a estrutura, o que é uma urgência, uma emergência, os períodos dos gargalos, os 

horários de pico, instruir que as pessoas procurem o hospital somente quando estiverem 

realmente numa situação difícil. E que, mostrar também que o hospital tem um sistema que diz lá 

quanto tempo o paciente esperou, a entrada, a saída. E que não adianta eles saírem, ficarem uma 

hora lá, e ir pra rede social e dizer que ficou quatro horas, que daí vai começar a ser uma 

bagunça. Não estou defendendo a instituição, tampouco dizendo que os moradores, os pacientes 

não estão na sua razão, mas como disse no início, somos mediadores e temos que colocar os dois 

lados. Por isso que esse material explicativo seria muito importante, né, pra que eles entendam a 

estrutura, quantos médicos têm, o pronto socorro funciona de uma maneira, as internações são 
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diferentes, tanto que as internações não apresentam problemas e, sim, são os gargalos ali do PA, 

do pronto atendimento. Também convidamos a administração do hospital pra que venha a esta 

Casa, como eles fazem todos os anos, usar da Tribuna Livre, como será usada hoje pela Emater 

também, pra que eles façam a prestação de contas, pra que eles digam onde está sendo aplicado o 

recurso público, esse recurso que é via SUS, as emendas parlamentares, pra dar também uma 

transparência e mostrar pra nossa comunidade como realmente está sendo o funcionamento da, 

do nosso hospital. Na reunião da sexta-feira, onde estiveram presentes todos os líderes de 

bancada aqui dessa Casa, o Prefeito e a direção do hospital, inclusive o quadro técnico, eles nos, 

eles fizeram um pedido pra Administração Municipal que aporte mais recursos pra contratação 

de um novo profissional para os finais de semana. Esse projeto vai vir a essa Casa, disse que 

coloco à disposição aqui a Casa para dar celeridade, porque tudo que diz respeito à saúde a gente 

tem que tratar como prioridade. E fazer sim um teste, ver se resolve esse gargalo e eles também 

terão aí uma contrapartida de absorver um pouquinho a alta demanda que está acontecendo na 

UBS, pois lá também tem problemas de profissional devido a férias, Covid, situações adversas, 

falta de banca de médicos, então a UBS também vem sofrendo. E nesse material que eu sugiro 

que a Comissão faça e que essa Casa faça, dê, oportunize, que chegue a todos os munícipes, a 

gente tem que explicar que muitas vezes a UBS e o hospital não deve ser utilizado só pra pegar 

um atestado, que isso acaba atrasando, né, atrapalhando o atendimento de pessoas que realmente 

precisam. Temos que conscientizar as pessoas de que o sistema é de todos e que a gente tem que 

colaborar também, pra que ele não fique sobrecarregado. É um tema muito importante e foi alvo 

de muitas reclamações, de muitos apelos e a gente tem que estar atento e dando as explicações 

aqui, mostrando que a gente tem cobrado, que tem buscado alternativas e achar a raiz do 

problema. Estivemos em Brasília, conseguimos lá emendas parlamentares, junto com o nosso 

Prefeito, para o hospital, mas no ritmo que vai, precisa muito mais valores pra manter a 

instituição. E agora sim, um teste pra ver se esse médico auxiliar aí nos finais de semana, nos 

plantões, vai resolver ou se teremos que tomar outras providências. Porém estrutura é, ela é, 

custa caro e às vezes vai ter gargalo, porque em alguns momentos pode acontecer urgências, né, 

acidentes, ninguém está livre e a instituição está aí. A questão também UTI foi, ainda é falada, 

mas o município não tem estrutura pra isso. A pandemia agora deu uma diminuída, né, a gente 

tem bem menos casos e o sistema acaba absorvendo, mas pra se instalar uma UTI em Flores da 

Cunha, precisa muito recurso e muita demanda. Temos referência, Caxias aqui perto, as pessoas 

ainda não entenderam que não depende só de boa vontade, mas sim, também, de uma estrutura 

maior, de muito mais recursos e que, em momentos que não tenha pacientes, esse sistema vai 

ficar ocioso, gerando custo pro Município. Mas é importante que se dê essa publicidade e as 

explicações, que é isso que eu acho que a população quer e é pra isso que nós vereadores 

estamos aqui e a Comissão de Educação também. No mais, estamos atentos, trabalhando e a 

saúde sempre vai ser a nossa prioridade, assim como todas as outras, educação, cultura, esporte, 

infraestrutura, segurança pública, muito importante a gente frisar e falar sobre segurança pública. 

Temos aí, agora, aprovada a nossa guarda municipal, os 16 guardas e, agora, só falta a nossa 

Secretaria de Segurança Pública. Então já faço também um convite pra audiência pública que vai 

acontecer na quarta-feira, no Espaço Cultural São José, onde vai tratar do projeto 06, que fala um 

pouquinho sobre alguns cargos, entre eles, a criação da Secretaria de Segurança Pública. Quero 

também deixar aqui uma mensagem para todas as mulheres, visto que amanhã é Dia 

Internacional da Mulher, dizer o quanto vocês são importantes pra nós, né? Mulheres são vários 

pilares importantes da sociedade, não é só um, elas são vários, porque elas são mães, elas têm 

uma sensibilidade em tratar de questões e têm muita competência. Precisamos de mais mulheres 

também na política e eu, como agente político, faço um apelo que mulheres se candidatem, 

tomem seus espaços e vocês têm tanto ou mais capacidade do que nós homens. Lembrando 

também que nessa semana teremos aí a entrega do Certificado Mulher Cidadã à Eroni Mazzochi 

Koppe, vai ser aqui nesta Casa, em sessão solene, na quinta-feira, em alusão ao Dia Internacional 

da Mulher. Ela que também é uma liderança, uma referência aí e um exemplo pra todas as 
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mulheres do nosso município. No mais era isso. Agradeço pela atenção de todos e muito 

obrigado. Boa semana! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo 

Boscari Junior.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Concedo o tempo de 15 

minutos ao Vereador Clodo Rigo para que faça o uso da tribuna. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Transfiro o meu tempo à Vereadora Silvana De 

Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada ao Vereador Clodo, pelo espaço! 

Cumprimento aos Colegas Vereadores, nosso Presidente, à Mesa Diretora, à comunidade que se 

faz aqui presente no plenário; nosso amigo Ismael, bem-vindo então ao Executivo, desejo um 

ótimo trabalho; também a quem nos acompanha em casa. Tenho diversos assuntos pra tratar hoje 

nessa tribuna, mas quero começar falando também sobre o Dia da Mulher, não poderia deixar 

essa data tão importante passar em branco. (Exibição de imagens através da televisão). Então 

hoje, quero fazer um reconhecimento a todas as mulheres que abriram caminho para nós. E dizer 

que as conquistas que temos hoje são fruto do empenho delas, que ao seu tempo enfrentaram as 

diferenças e buscaram os seus direitos comemorando vitórias, como a inserção no mercado de 

trabalho, ampliação da liberdade sexual e reprodutiva, a conquista da independência financeira e 

dos direitos políticos. Lutamos, agora então, por mais igualdade e participação nesses setores. 

Estamos pertos de vencer a figura da mulher unicamente no papel de submissão, que possui a 

função exclusiva de ser esposa, servil, mãe, cuidadora e dona de casa exemplar, mas esbarramos 

em atitudes preconceituosas no dia a dia e o machismo escancarado. Nossa grande conquista 

atual é o poder de escolha principalmente em optar por exercer um ou mais papéis na sociedade e 

como faz a diferença da participação da mulher em qualquer meio. Quero trabalhar muito pela 

igualdade da mulher na política. Hoje temos um Executivo que valoriza a mulher, que possui 

diversas mulheres, como secretárias, e espero ver em breve, aqui nesta Casa, no nosso Poder 

Legislativo, mais mulheres. E falando em mulher, então hoje, eu quero utilizar o espaço para 

fazer um breve relato do trabalho da nossa querida Fabi Veadrigo, nossa rainha, que deixou a 

Secretaria de Agricultura para trabalhar na sua propriedade, na sua família, que também estão 

investindo bastante no turismo e, agora, vai trabalhar junto com a Apromontes, né, a vinícola 

deles. Então falar um pouquinho de como foi o ano dela frente à Secretaria de Agricultura. Então 

elas começaram aí um orçamento, em 2021, com três milhões e trinta e três mil para trabalhar e, 

para este ano então, está previsto um acréscimo de 400 mil no orçamento da Secretaria, três 

milhões, quatrocentos e trinta e um mil. Foram utilizados, em 2021, 770 mil reais em horas 

máquinas e, pra esse ano, está previsto então 969 mil em horas máquinas. A Patrulha Agrícola 

tinha então 58 mil e, agora, pra esse ano então, 80 mil. Como é que é o panorama geral assim da 

nossa agricultura? Nós temos 2.838 residências cadastradas, 3.424 talões de produtor ativos, são 

280 milhões de notas emitidas e representa aí, no ano de 2020, a arrecadação do ICM em 

15,87%. Algumas das ações então realizadas pela Secretaria no ano de 2021: subsídio de 60 

horas com máquinas na propriedade, sendo então 20 horas com máquina até 10 toneladas, mini 

escavadeira, mini trator de esteira e mini carregadeira; 20 horas com máquinas até 20 toneladas, 

escavadeira hidráulica e trator de esteira; e 20 horas com máquina da Municipalidade, patrola e 

retroescavadeira; aviários então com subsídio de 100% em 100 horas; e agroindústria: 40 horas, 

comprovação de comercialização de produtos agrícolas. Também no subsídio de máquinas, 

foram atendidas 349 propriedades com máquinas pesadas, 39 propriedades com mini escavadeira 

e mini carregadeira, foram construídos aí três aviários, total então de cinco mil horas realizadas e 

foram disponibilizadas 7.738 horas. Também trabalharam muito na questão dos açudes, depois a 

gente vai ter a Emater falando também sobre isso, com a remoção da dispensa de licenciamento 

ambiental e ampliação e limpeza de 46 açudes, e abertura de 38 novos açudes. Também foram 

feitas patrolamento de 72 propriedades rurais, serviço de retroescavadeira em 328 propriedades 
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rurais, brita em 760 propriedades e foram utilizados então 18 mil toneladas de brita. Também, a 

Secretaria ela costuma fazer diversas campanhas, uma delas então o recolhimento das 

embalagens vazias de agrotóxicos, que foram então através de 620 agricultores que fizeram essa 

destinação das embalagens; mudas para pomar comercial, 25 agricultores, sendo 4.800 mudas; 

também mudas para reflorestamento comercial, 27 agricultores com 17.850 mudas de eucalipto, 

mais 1.380 mudas nativas; teve também o troca-troca de sementes de milho onde 40 agricultores 

aí tiveram 60 sacas de milho. Aí depois, também tem as atividades da inseminação artificial, 

foram 129; tem as bolsas de estudo para os sete alunos que estudam na escola, que são um valor 

de subsídio de 2.400 ao ano; foi organizado a seleção dos melhores vinhos, a feira do produtor, 

feira do peixe vivo, cursos e dias de campo, curso de apicultura, participação do projeto Orti do 

Sebrae com dois grupos; participação Ater, é um outro projeto; também realizaram 83 

declarações para participação no Ceasa, também é feito aí o Cadastro Ambiental Rural, 

levantamento de dados do meio rural, programa Novo Rumo; outras atividades também, como 

controle do mosquito borrachudo com as aplicações do BTI, projetos ambientais; 37 projetos 

para as obras públicas, obras que são da Prefeitura que tem, que precisam dar licenciamento 

ambiental, é feito pela Secretaria de Agricultura. Participam também nos conselhos do Turismo, 

Meio Ambiente, Assistência Social e do Idoso. Tem também o Viveiro Municipal, com as 

doações de mudas. Foram mais de duas mil mudas de árvores nativas, 6.600 mudas de flores, os 

ajardinamentos das áreas públicas também são por conta da Secretaria de Agricultura, foram 155 

solicitações de podas de árvores, o projeto Mais Agro então, que começou aí com 42 agricultores 

que fazem a questão da amostra do solo e da folha, que são coletadas e analisadas, propiciando aí 

um desenvolvimento melhor da produção e, também, o Dia do Agro, que foi realizado agora, em 

novembro, na propriedade do Roque Trentin, em Otávio Rocha, com 250 agricultores 

participantes e, também, já foi entregue a documentação pro Ministério da Agricultura para 

adesão ao Sisbi, né, e também um médico veterinário cedido ao Estado. Então um pouquinho do 

que foi desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, da nossa Fabi, a secretária, e que, agora, o 

Ismael Fortunatti aí está à frente, que tem um grande desafio de dar sequência a esse trabalho da 

nossa amiga Fabi, que sempre foi muito dedicada e muito empenhada, então desejo muito 

sucesso. Outro assunto, desculpem se eu estou sendo bem pa-pum, mas é que é muita informação 

que eu preciso falar hoje. Também começou a declaração do imposto de renda. As pessoas que 

fazem a sua declaração de imposto de renda em casa podem ajudar então o Município de Flores 

da Cunha, destinando aquele valor que pagariam do imposto em vez de ir pra Brasília, ficar aqui 

no nosso município, no Fundo do Idoso ou no Fundo da Criança. Então só pra vocês terem uma 

ideia, no ano de 2021, né, que é o calendário 2020 da declaração do imposto de renda, o valor do 

imposto devido, modelo completo da DIRF, foi de onze milhões, seiscentos e oito mil, ou seja, 

tem o potencial de até 6% desse valor ficar no município através das doações, que seriam um 

total de quase 700 mil reais. Porém esse valor não ficou no município, foi pra Brasília. O que 

ficou em Flores foi só 11% desse valor. Então pro Fundo da Criança, foram destinados cinquenta 

e um mil, trezentos e noventa e dois; e pro Fundo da Pessoa Idosa, foi trinta mil, duzentos e vinte 

e nove. Então esses dados quem me passou foi o Gilson da Receita Federal, conversamos com 

ele hoje e, também, com o Beto Finger, que está pra organizar uma ação aqui na nossa sociedade, 

como ele sempre fez também junto do Núcleo de Contadores do Centro Empresarial, pra 

mobilizar a comunidade e perceber a importância de que esse dinheiro fique aqui e possa ser 

usado na cidade, sem ter que ir à Brasília e depois a gente correr atrás do dinheiro pra trazer de 

volta. Então seria a grande diferença, né, quase 600 mil reais que podiam ter ficado aqui para 

esses dois fundos. Então tem um, a campanha pras pessoas terem um pouquinho de informação 

de como fazer isso, as informações. O ano passado eu fiz uma live também com o Marcelo Costa 

sobre essa questão. E tem um videozinho bem curtinho, né, Marina, pra gente passar, onde 

explica, quem for fazer a sua declaração em casa, como fazer a doação. Então vamos assistir aí 

bem rapidinho. (Exibição de vídeo através da televisão). Bem explicadinho, né, o vídeo. Depois 

a gente, se alguém quiser também o vídeo, a gente pode compartilhar. E agora eu faço um apelo 

então à comunidade que está assistindo essa sessão, nós estamos com processos seletivos de 
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médicos aberto, a gente precisa que a comunidade nos ajude achar médicos para trabalhar em 

Flores da Cunha. Se vocês conhecem alguém de outra cidade que está trabalhando, é médico, 

convide para vir morar em Flores da Cunha, que com certeza aqui terá espaço pra trabalhar. Nós 

temos dois médicos que deixaram o posto de saúde, então já temos duas vagas já, de imediato, 

no posto de saúde, e mais daí também para contratação. Então as inscrições são até o dia 16 de 

março, na Secretaria da Administração, o valor então pra quem for participar desse processo 

seletivo para médico clínico geral, 20 horas semanais, o valor é de oito mil reais o salário. Então 

a gente pede à comunidade, quem está assistindo, que compartilhe também nas redes sociais o 

cardzinho que está no site da Prefeitura, no Face da Prefeitura, que essa informação chegue o 

mais longe possível. A gente tem uma cidade muito boa de se morar, com certeza atrairia, né, 

médicos pra vim pra cá, porque a gente sabe que esse não é só um problema de Flores da Cunha, 

nós estamos com os municípios do interior todos com falta de médico, né? O pessoal que se 

forma em medicina, vai fazer a residência, fica o tempo de residência e não pode trabalhar, 

buscam outras especialidades e buscam as cidades grandes, e aí nós, nas cidades pequenas, 

estamos ficando sem médicos. Então, por favor, nos ajudem! Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigada. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em tempo, cumprimento o 

Junior de Oliveira, nosso Vereador Por Um Dia nesta Casa, também seja bem-vindo! E agora, 

transfiro a palavra para o Vereador, transfiro não, concedo a palavra ao Vereador Ademir 

Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Concedo o meu tempo ao 

Colega Vereador Natalino, Horácio Natalino Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Agradeço ao Colega Barp, pelo espaço. 

Cumprimento o Senhor Presidente, Colegas Vereadores, a Vereadora, funcionários dessa Casa, 

assessores, assessoras; ao Secretário da Agricultura, o Badiga; o público aqui presente e quem 

nos acompanham através das redes sociais. Quero fazer um breve relato da minha viagem à 

Brasília. Nesta oportunidade pude conhecer um pouco nossa capital, conhecer o Senado Federal 

e a Câmara dos Deputados Federais, onde fui muito bem recebido. Também visitei a catedral de 

Brasília para agradecer a Deus pela oportunidade. Consegui com o Senador Lasier Martins 200 

mil reais para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, 100 mil reais agora, já protocolei ofício junto 

à entidade, e 100 mil reais de recursos de emenda da bancada, este pode até demorar um pouco. 

Tive a confirmação de 250 mil reais do Deputado Maurício Dziedricki, para a pavimentação da 

estrada do travessão Gavioli. Também visitei outros gabinetes de deputados gaúchos, como 

Deputado Heitor Schuch, Deputado Giovani Cherini, Deputado Carlos Gomes e Deputado 

Marcelo Brum. Mas foi através do Deputado Ubiratan Sanderson que tive minha primeira e 

grande decepção como político. Quero deixar registrado nesta Casa para o conhecimento da 

população florense. Vejamos: o Deputado Paparico Bachi vem atuando há três anos em defesa 

das APAEs do Rio Grande do Sul. Em 2021, visitei a APAE de Flores da Cunha me pondo à 

disposição para atender, dentro de minhas limitações. Em seguida, fui a Porto Alegre solicitar 

recursos para a APAE com o Deputado Paparico Bachi. Não tive êxito devido à falta de recursos, 

mas ele disse que ia tentar conseguir em Brasília. O Paparico esteve em Brasília, no gabinete do 

Deputado Sanderson, poucos dias antes de minha ida à Brasília, conseguiu uma emenda de 100 

mil reais para a nossa APAE. Porém, no momento de oficializar ou direcionar o recurso, isso não 

foi possível, porque nossa APAE estava com pendências junto ao Ministério do 

Desenvolvimento. Sendo assim, este recurso não podia ser disponibilizado para a nossa APAE. 

Em contato com o gabinete do Deputado Paparico Bachi, fomos informados do porquê desta 

pendência, ou seja, por que perdemos o prazo, por que perdemos o recurso. A nossa Prefeitura 

que deveria fazer uma visita à APAE e enviar o relatório de atividades da mesma para o 

Ministério do Desenvolvimento não o fez, impossibilitando assim a APAE de receber recursos 

federais. Comuniquei o fato à direção da APAE, que ficou muito surpresa, mostrou preocupação 



 

Anais 2.688, da Sessão Ordinária do dia 07 de março de 2022. 23 

e interesse na solução, disse que entraria em contato com os responsáveis pela pasta na 

Prefeitura. Para minha surpresa, dia 28 de fevereiro, ou seja, 12 dias depois da constatação da 

pendência, ao consultar o CNPJ da APAE, ninguém tinha feito nada para resolver a pendência. 

Neste mesmo dia, solicitei uma audiência com o Senhor Prefeito Municipal, e ele me atendeu e 

coloquei a questão para que tomasse as devidas providências, pois acabamos de perder 100 mil 

reais que seria de grande importância para a nossa APAE. O Prefeito não demostrou nenhuma 

reação, nenhuma preocupação e interesse com a perda. O Deputado Estadual Paparico e eu 

ficamos tristes, pois fiquei com a impressão de descuido e descaso com a instituição mais 

querida de Flores da Cunha, que é nossa APAE. Quero deixar registrado minha indignação com 

este fato e solicitar publicamente para que isso não se repita. Quero acreditar que foi um erro 

involuntário ou uma desatenção, mas nunca devemos esquecer que o setor público jamais vai 

terceirizar a responsabilidade, a responsabilidade de cuidar o que é de todos os florenses. Esta foi 

minha primeira frustação na política, espero que seja a única. Porém mantenho minha esperança, 

pois sempre encontraremos alguém para nos ajudar, alguém para nos estender a mão. Vamos 

manter a fé, pois o mundo não vai mudar, mas as pessoas podem mudar para fazer um mundo 

melhor. Fé para quem tem, não precisa explicar, para quem não tem, não adianta explicar. Era 

isso, 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, a Redação Final do 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”. 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 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável, com Redação Final.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então esse projeto visa a alteração do artigo 17 da lei 

complementar, como foi dito, em função de que nesse artigo foram revogados alguns 

dispositivos da Lei Municipal 1.502, de 91, que estariam contemplados então no projeto de lei 

complementar 06. Então como o projeto ainda não foi votado, então ali tinha algumas, alguns 

artigos que estavam previstos, então precisou se voltar pra lei antiga esses, esses artigos. Então é 

só uma questão agora de poder colocar a, o termo jurídico certinho aí de volta é repristinar. 

Então é isso que estamos apreciando neste projeto.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Redação Final do Projeto de 

Lei Complementar nº 001/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os 

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

Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 001/2022 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, 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”. 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: O projeto está em discussão.  
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VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então este valor de setecentos e oitenta e três mil é um 

convênio com o Estado do Rio Grande do Sul para a construção de uma mini rótula na ERS-

9050, próximo à empresa Keko, pra dar mais condições de acesso às empresas existentes aí no 

trecho, bem como as que vão se instalar futuramente, visto que ali em frente será um loteamento 

industrial. O custo total então da obra é de novecentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta 

e quatro. A diferença entre os recursos provenientes do Estado e o valor total da obra então será 

suportada com recursos próprios do nosso Município, a contrapartida nossa será então de cento e 

noventa e cinco mil, novecentos e noventa e sete. Então peço aos Colegas Vereadores que 

aprovem este projeto para a gente dar mais celeridade e, assim, né, construir o quanto antes esta 

mini rótula lá em frente à Keko. 

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

que nos acompanham essa noite, é sempre bom termos esses projetos porque quando se trata 

desses convênios. Tem a contrapartida da Prefeitura e entre Estado. Então o trevo, essa mini 

rótula na proximidade da Keko ele vem em boa hora, esperamos que ele aconteça logo, porque já 

há algum tempo há essa necessidade. Então esses projetos que chegam a esta Casa a gente é 

sempre favorável porque traz, primeiro traz progresso e, também, traz a segurança 

principalmente nessas empresas onde o acesso ele é diário e às vezes é intenso. Então sou 

amplamente favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, na metade do ano 

passado, também estive acompanhando o Prefeito César, o Chefe de Gabinete Daniel, em Porto 

Alegre, lembro que na época a gente fez a entrega do, da solicitação desse projeto lá em Porto 

Alegre e fico bem feliz, né, de termos sido atendidos pelo Estado. Acredito, assim como o 

Vereador Barp falou, é uma obra importante, visto que nessa região já vem se instalando 

algumas empresas, além da Keko, a Multiflon logo abaixo ali também, e como se projeta um 

distrito industrial ali, um bairro industrial, então se faz necessário também pensar em todo o 

entorno, né, toda a estrutura necessária pra que as empresas tenham também acessos de 

qualidade, seguros e também pro pessoal que transita ali, no sentido Otávio Rocha. Então 

também sou amplamente favorável a este projeto.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, também 

quero dizer, dar aqui os parabéns à Administração Pública pela agilidade, já que o Governo do 

Estado deu essa possibilidade de cadastrar projetos de infraestrutura nos municípios. Então o 

Executivo tinha esse projeto em mãos e foi lá e apresentou e o Município foi contemplado com 

esse valor. Acho de suma importância, nós temos várias, vários acessos que necessitam de 

melhorias e esse acesso da Keko então é um dos mais, um dos mais antigos, dos mais que 

estavam requisitando que fosse feito ali um acesso melhor pra que não houvesse acidentes, aí 

tem muito movimento de carretas, caminhões, ônibus, transporte de, dos funcionários e é uma 

via, uma via municipal muito utilizada. Então acho de importante um projeto que vem a 

beneficiar toda aquela área. Futuramente nós teremos ali novas empresas, novos investimentos e 

se faz necessário sim, como é o caso da, do acesso da Hidrover também que necessita de um, de 

uma rotatória, o acesso da Fante, o acesso ao desvio do pedágio, então nós temos muitos 

gargalos aqui na nossa cidade. Então quando tiver esses projetos principalmente de vindo verbas 

estaduais ou federais, que nós possamos ser ágeis, para não correr o risco de não receber essas, 

esses valores. Então amplamente favorável sim.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto de Lei nº 019/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Confirmem os 

seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 019/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, 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 
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público”. 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 

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: Em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Como falado na semana passada, nós estamos então 

dando autorização ao Executivo para contratar professores de caráter temporário devido a alguns 

que estão encerrando aí o contrato anterior, de vigência anterior, também outros que estão pra se 

aposentar, então isso fica já dentro da secretaria o processo autorizado pra que não haja então 

falta de professores em sala de aula. E também está previsto aí o concurso público com abertura 

então de novas, novas vagas pra professores, depois eu vou falar também. Nós temos aí já o 

concurso público aberto pra quem quiser se inscrever e são diversas áreas aí que também devido 

a exonerações que podem acontecer nesse período, então está sendo previsto tudo isso pra que as 

aulas transcorram da melhor forma possível e os nossos alunos sejam atendidos sempre. Era isso, 

Senhor Presidente.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, pra dizer que sou 

favorável a esse projeto, pois precisamos possibilitar à Secretaria da Educação professores nas 

disciplinas onde o Município não tem mais professores concursados para nomear ou ocorre o fim 

da vigência dos concursos realizados anos atrás. Temos que continuar com a política e que os 

alunos das escolas não fiquem sem aula em algumas disciplinas por falta de professores como 

ocorre infelizmente em escolas estaduais em nosso município. Porém temos que ter clareza que 

contratações temporárias de professores contribuem para uma alta rotatividade de professores 

nas escolas e isso não é bom para a educação. Senhor Presidente, parabenizo a Administração 

atual e anteriores, por optar pela realização de concursos públicos para professores. Isso tem sido 

uma medida assertiva e com certeza contribuiu e contribuirá e muito para manter o alto nível de 

educação em nosso município. Obrigado, Senhor Presidente. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, acho que esse é mais um projeto 

que nós temos que aprovar sim, porque o Executivo está fazendo todas as maneiras possíveis 

para atender os nossos alunos nas nossas escolas, todo o trabalho desenvolvido durante as férias. 

Agora, nós começamos as aulas e sempre vai acontecer casos de professores que se aposentam, 

que param com seus trabalhos e nós precisamos ter sim sempre uma carta na manga. Como o 

Vereador Vitório falou, o Estado, nós sabemos de escolas que estão aí há duas semanas com 

mais de uma matéria, até duas, três matérias dentro da escola sem professores. Nós não 

queremos que isso chegue para o nosso município, pras nossas salas das nossas escolas 

municipais. Então é importantíssimo sim, o concurso está sendo feito, mas até que o concurso 

seja efetivado, executado e pra que se possa contratar as pessoas que passaram no concurso, leva 

muito tempo. Então essa é a contratação emergencial vem pra suprir essa necessidade urgente 

que nós temos nas nossas escolas e, sim, depois, através de concurso então, as pessoas se 

inscreverem e podem ficar na banca, a hora que tiver necessidade então nós temos os professores 

já concursados. Então amplamente favorável ao projeto.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 020/2022 

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

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 020/2022 aprovado 

por unanimidade.  

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

021/2022; para a Comissão de Finanças e Orçamento a Nova Redação do Projeto de Resolução 

nº 01/2022. Passamos, agora, às  
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EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Carlos Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente, representantes da Emater, o ex-chefe de gabinete Élio Dal Bó, 

Secretário da Agricultura, demais pessoas que nos prestigiam na noite de hoje. Dizer que é 

sempre uma alegria e uma satisfação em receber a Emater aqui nessa Casa, demonstrar e prestar 

contas de uma certa forma do trabalho que desenvolve no município, a gente tem plena certeza 

de que é feito com muito esforço e muita dedicação e com bons resultados. Da mesma forma, 

traz uma validação da minha tribuna, em sessões passadas, onde elenquei, Vereadora, alguns dos 

elementos aí da parte da agricultura em questão de precificação, dificuldades no manejo, na 

produção hoje no campo. E que bom, que bom que a Administração vem dando auxílio, 

continuou aquilo que se deixou de governos anteriores, auxiliando tanto em máquinas quanto 

brita e outras diversas, implementou coisas a mais, com o apoio dessa Casa Legislativa e desta 

bancada da mesma forma. Então a gente fica feliz em ouvir que teve bons resultados, que o 

nosso agricultor, hoje, vem sendo e continua sendo amparado pelo Poder Público, pois 

representa uma forte percentual na arrecadação do Município, hoje e sempre teve essa demanda e 

cada vez aumenta mais. Então mais uma vez agradecer a Emater, todos que se fazem aqui 

presente. Tive hoje a oportunidade, fui na Secretaria da Agricultura dar as boas-vindas ao novo 

secretário, desejei a ele êxito e sucesso em frente à secretaria. É um trabalho que exige muito, o 

secretário, como todos os outros, é uma pessoa que tem que estar 24 horas ligadas, porque o 

município não para, as necessidades também e a gente tem que estar à disposição do nosso 

munícipe. No mais era isso. Desejo uma boa noite a todos. Agradeço a oportunidade e muito 

obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Diego Tonet.  

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

público já citado; em especial, o Secretário Ismael que assume também a pasta da Agricultura; e 

também, queria fazer um agradecimento à Fabi Veadrigo, que deixou pra cuidar dos negócios da 

família, também uma mulher, como a Silvana citou, muito fez à frente. E amanhã nós temos o 

Dia da Mulher e não poderia deixar já de esquecer, em nome da Fabi, da Silvana e de todas que 

trabalham nesta Casa, também estender meus cumprimentos pelo Dia da Mulher, que é muito 

importante a gente lembrar também. E eu queria passar um videozinho também, há alguns dias, a 

Marina vai passar ali, alguns dias, eu estive em contato então com o pessoal lá de, da região de 

São Caetano, que fez uma reivindicação sobre o patrolamento da estrada, uma reivindicação já 

um pouco antiga, que fazia tempo que não estava sendo patrolada, região de São Caetano, que 

liga até São Valentin e, também, seguindo até Santa Bárbara. Então tem um vídeo que a Marina 

vai passar um pouco o que está sendo feito já, nessa semana, ali nesta região. (Apresentação de 

vídeo através da televisão). Então esse é um trecho de aproximadamente uns quatro quilômetros, 

onde está sendo feita também o alargamento, como pode ser visto. Em conversa com os 

moradores, às vezes tem que mexer um pouquinho em alguma cerca, mas a gente sabe que é pro, 

pelo bem comum de todos, né, o alargamento, o serviço de patrolamento e, posteriormente, o 

cascalhamento. Também, na última semana, junto com os Colegas da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final, Guga, Luizão, a gente esteve verificando a obra da Heitor Curra, né, que 

ficou parte, a parte de asfaltamento e canalização foi concluída, restando apenas a parte de 

sinalização, agora que vai ser aguardado um pouquinho, também tirando dúvidas, junto esteve 

presente o Secretário de Obras, o engenheiro da Prefeitura, o Gabriel, que também pode explicar 

um pouco para nós o motivo da obra e, também, o que ela vai gerar de benefício então pra nossa 

comunidade. Também estendo então o agradecimento a eles. Era isso, Senhor Presidente. 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, também gostaria de deixar 

registrado que na semana passada, na terça-feira, a gente teve a oportunidade de visitar a Fante 

Bebidas, junto com vários outros Colegas Vereadores, a gente pode entender um pouco mais do 

que é a marca Fante Bebidas no nosso município, tem uma parcela muito grande no 

desenvolvimento da nossa cidade. Também quero parabenizar o Secretaria de Obras, juntamente 

o Miro, que está fazendo um trabalho belíssimo aí nas estradas do nosso interior. Tive a 

oportunidade de acompanhar essa, essas obras ali dessa, do vídeo que o Vereador Diego acabou 

de passar, a importância de nós darmos condições para o nosso agricultor, tendo alargamento de 

estrada, compactação e cascalhamento, algo que há tempo não vinha sendo feito. Então 

parabenizar mais uma vez a Secretaria de Obras e especialmente ao Miro que está à frente desses 

trabalho. 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 demais já citados. Dia 

oito de março, Dia Internacional da Mulher, a mulher na sociedade e a mulher na história. Nos 

dias de hoje, o preconceito ainda é um tabu enfrentado pelas mulheres. A mulher, como um 

objeto de desejo, é criação do olhar masculino. O que define a mulher é o espelho, na beleza 

feminina, pelas horas que passa em frente ao espelho. A conquista das mulheres no direito do 

voto só aconteceu no Brasil em 1932. Somente em 1987 é que as mulheres conquistaram esse 

direito na Suíça. E em 1977, acabou parte do sofrimento das mulheres com a lei do divórcio. A 

mulher busca a felicidade, pois o casamento ainda é uma iniciativa da mulher. Porém 75% dos 

pedidos de divórcio parte das mulheres, por não serem felizes no casamento. A Lei Maria da 

Penha deu somente um passo, pois a cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil. 

Mulheres protetoras e preocupadas, quem de nós não ouviu da mãe ou da mulher: “Desculpe a 

bagunça”, “leva um guarda–chuva que pode chover”, “leva uma blusa que vai esfriar”. Ela 

acorda no meio da noite para atender os filhos e leva o filho ao médico, leva o filho ao dentista. 

A mulher encaminha os filhos para o destino. Lava tuas roupas, faz tua comida, te acompanha no 

serviço, na lida do campo, na roça ou na empresa. A data comemorada hoje, mas a gratidão é 

diária. Parabéns e obrigado a todas as mulheres! Boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado, 

Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Colegas Vereadores, comunidade que nos assiste, 

quero lamentar então a fala do Vereador Horácio na tribuna, nesta noite, dizer que sentimos com, 

também com tristeza essa forma de conduzir uma situação e querer colocar a Administração 

contra uma entidade importante do nosso município, como o senhor mesmo falou. E algumas 

coisas que queremos esclarecer então referente a isso é se o senhor tem então a cópia da emenda 

que teria sido destinada para o nosso Município. Onde está cadastrada essa emenda, né? Nós 

teríamos que estar com ela cadastrada no SIGTV, que é o sistema onde são cadastradas as 

emendas para o município. Inclusive nós já temos uma emenda cadastrada do Bibo Nunes para a 

Apae nesse sistema, então não tem como não cadastrar a emenda, não inviabilizaria essa 

pendência no CNEAS, que sim existe e ela existe desde 2017, que foi o último ano onde a Apae 

passou informações pra Administração Municipal para atualização do cadastro. A mesma 

situação aconteceu com a Emater, que está aqui presente, que no ano passado procurou a 

Administração Municipal em, para fazer essa atualização em setembro. E em novembro, a 

Administração, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, procurou a Apae, solicitou 

documentos, informações para atualizar os cadastros aqui na Prefeitura. Em janeiro, foram 
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solicitados novos documentos e foi agendada a visita técnica, que teria que ter sido realizada no 

dia 25 de fevereiro, porém não foi feita porque a Apae entrou em contato e pediu pra remarcar, 

pois a diretora estava de férias. Então a visita está agendada para o dia 11 de março, ou seja, 

nessa sexta-feira. O que que acontece, nesse período que o senhor diz que esteve em contato com 

o pessoal em Brasília e aqui, com a diretoria da Apae, poderia também ter procurado a Secretaria 

de Assistência Social e se informado sobre essas questões. Então hoje, no cadastro do CNEAS, 

temos ainda os dados do Agapito Conz, que foi o presidente na época, de 2017 a 2018, a gestão 

dele, então é a responsabilidade também das entidades informarem todas as trocas de gestões na 

administração pública para trocar nos sistemas onde que o gestor é o responsável. Então a gente 

lamenta essa situação. Se o senhor tem a cópia então da emenda, porque nada inviabilizaria isso 

de não receber esse dinheiro, ele tem que estar cadastrado no SIGTV como é as outras emendas 

que estão cadastradas. E aí, a gente pede então que o senhor entre em contato com o deputado e 

veja a possibilidade então de ele cadastrar novamente, porque ainda está dentro do prazo, visto 

que essa visita está para acontecer e, também, ela não inviabilizaria o Município de receber este 

recurso. Era isso, Senhor Presidente. 

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 nessa noite, dizer de que, parabenizar também esse ser tão 

importante na nossas vidas, que são as mulheres e que amanhã tem o seu dia comemorado, tem a 

sua história, o seu dia também, de oito de março. Lá atrás, as tragédias ensinaram muito para a 

sociedade que a mulher também tem os seus direitos e tem a sua importância, são pilares 

importantes nas nossas famílias e na nossa sociedade. Então mais uma vez parabéns a todas as 

mulheres e que elas continuem a galgar o seu espaço, o seu tempo e que a sociedade entenda e 

respeite todos os seus direitos. Também dizer que na bancada do MDB chegou uma solicitação, 

uma emenda, uma demanda, perdão, para buscar junto aos responsáveis aqui do transporte da 

educação do nosso município, que estude a possibilidade de autorizar os alunos vencedores da 

Olimpíada do Conhecimento, matriculados em escolas privadas do ensino médio regular, o uso 

do transporte escolar entre Flores da Cunha e Caxias do Sul mediante pagamento dos custos do 

referido transporte. Então estaremos procurando nesses dias os responsáveis e com certeza 

vamos chegar a um denominador comum para ajudar, também, esses alunos que pretendem e 

estudam em Caxias do Sul. Atualmente os estudantes premiados nas Olimpíadas do 

Conhecimento utilizam os horários regulares do transporte interurbano, com os quais, para 

frequentar o turno da manhã, necessitam disponibilizar um tempo de oito horas diárias, saindo de 

Flores da Cunha às seis horas da manhã, com retorno às 14:00 horas devido a essa 

incompatibilidade de horário dos ônibus em relação aos da escola. Então a nossa bancada estará 

conversando também com essas pessoas, os responsáveis e com certeza esses alunos também 

terão o seu transporte. Eles estão até se propondo a pagar, querendo apenas utilizar essas mesmas 

linhas que os levam para o seu estudo, as suas escolas. Também tem, há uma demanda também, 

agora que voltou as aulas presenciais, alguns alunos das faculdades, de Otávio Rocha, também 

estão tendo alguns transtornos e com certeza também vamos levar essas demandas à secretaria, 

ao Executivo para buscar essas soluções. Também dizer que na terça-feira, como os Colegas já 

comentaram, estivemos na Fante Bebidas e vimos a importância dessa grande empresa para o 

município. O bom é que estivemos lá numa época de safra de uvas, essa nossa safra de uva que 

ela é tão importante para o nosso município e vimos todo o processo que acontece nas nossas 

indústrias. Vimos a modernidade de seus equipamentos e por isso essa empresa se destaca e 

produz produtos de qualidade, exportando para fora do país e atendendo todo o mercado 

brasileiro. Então uma grande empresa também em Flores da Cunha, a nossa Fante Bebidas. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Clodo Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então eu também quero aqui, 

hoje, parabenizar então as mulheres, as nossas mulheres, as vossas mulheres, as mulheres que 

comandam a nossa vida, mulheres que comandam esta Casa, a nossa diretora, nossas assessoras, 

que trabalham na secretaria, enfim, todas as mulheres que tem o seu papel importantíssimo na 

nossa comunidade, na nossa vida, nas nossas famílias. Parabéns a todas elas! Eu quero aqui dar 

as boas-vindas ao Ismael, desejar um ótimo trabalho à frente da Secretaria de Agricultura. E sei 

como é importante você assumir uma pasta tão importante como que é a Secretaria de 

Agricultura, com todos os dados na mão, com todas as informações da secretaria, dos trabalhos 

realizados durante o ano passado, principalmente 2021, todos os dados à sua disposição. Um 

pouquinho diferente de quando a Fabiana começou o seu trabalho, talvez muitas informações 

não estavam cadastradas, não somente na Secretaria de Agricultura, outras secretarias também 

faltavam muitas informações. Então a sua situação é privilegiada, você vai começar tendo todos 

os dados em mãos pra dar continuidade ao excelente trabalho que vem sendo feito na Secretaria 

da Agricultura. Também aqui, eu quero parabenizar a Emater. Ainda, no ano passado, através do 

Raul, fez contato com nós para que pudesse usar a Tribuna hoje, pra explicar pra nós, pra 

sociedade o quão é importante nós cuidarmos das nossas vertentes, da nossa água que cada vez 

mais ela se torna indispensável pra nossa vida. Então parabenizar a vocês também que aceitaram 

o convite de vir aqui falar pra todos nós. E quero aqui lastimar também a frase do nosso querido 

Deputado Federal Arthur do Val, eu acho que nunca uma pessoa foi tão infeliz como ele se 

manifestando com relação às mulheres, como que ele fez lá na Ucrânia. Acho que é um 

desrespeito total de uma pessoa pública, uma pessoa que foi escolhida pra representar uma 

sociedade, uma comunidade, uma cidade e usar esses termos para se referir às mulheres. Tenho 

certeza que esse deputado felizmente encerrou a carreira dele, todas as mídias, todas as classes 

vão de uma maneira deixar ele de lado, porque uma pessoa assim não merece ser representante 

do povo. No mais, eu quero só desejar a todos, agradecer a presença, hoje nós temos aí pessoas 

aqui no plenário, isso é importante pra nossa Casa. Então uma boa noite a todos e uma boa 

semana.  

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

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Obrigado, Vereador Guga! Um 

cumprimento especial à equipe da Emater que estará fazendo a Tribuna Livre nessa noite e às 

demais pessoas que estão aqui presente. Uso esse espaço pra dizer que hoje, juntamente com o 

Vereador Clodo e a Vereadora Silvana, estivemos com o Secretário da Educação, o Itamar, 

levando uma demanda da direção da escola São Rafael, para que o setor de transportes estude a 

disponibilidade de um transporte para 40 alunos que estão saindo às 17:30 horas. Porém com a 

implantação do novo ensino médio, as aulas terminam às 18, então temos uma quantidade de 

alunos ali que está tendo um pouquinho de aula a menos. Também dizer que recebemos do 

Deputado Giovani Feltes, na última semana, uma emenda impositiva no valor de cem mil reais 

para o Hospital Nossa Senhora de Fátima. Então acho que só nós vamos acompanhar quando 

tiver no sistema para cadastrar. E, para finalizar, gostaria de parabenizar e felicitar a todas as 

mulheres, pela passagem do Dia da Mulher, o dia oito de março. E dizer do meu carinho, do meu 

reconhecimento e admiração pelo trabalho que realizam. Parabéns a todas! Muito obrigado pela 

atenção e uma boa noite a todos e todas. 

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

Presidência). Senhor Presidente e os demais já citados, quero explicar que a emenda não podia 

vim devido à pendência, conforme a pergunta da Colega, temos o documento do Ministério sim. 

Era isso, Senhor Presidente. 
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VEREADOR DIEGO TONET: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 

Queria complementar também a minha fala com uma coisa que me chamou um pouco atenção e 

complementando um pouco a fala do Presidente quando falou na tribuna sobre a nossa, o nosso 

sistema de saúde. Na sexta, a gente teve uma reunião com o pessoal do hospital onde então foi 

pontuado as dificuldades do pronto atendimento e ouvindo um pouco também o lado da 

população, mas também o lado da, do hospital, da direção, do departamento técnico deles, tinha 

o Tiago Moschen também presente, e a gente entende, a Secretária Jane também estava presente 

pontuando alguma coisa da, das questões do nosso posto de saúde também, e muitas vezes eles 

nos relataram que eles trabalham sob pressão, eu diria até sob ameaças, né? A Jane citou que 

muitas vezes tem que realizar o trabalho e precisar da ajuda da polícia, muitas vezes solicitar até 

que a polícia esteja presente. Então eu acho que a comunidade também tem que ter um pouco de 

bom senso e, acima de tudo, respeito. A Silvana também comentou sobre a nossa dificuldade de 

ter médicos em nossa cidade. Se a gente começar a criar uma cultura onde que o profissional ele 

tenha que trabalhar com medo, nós não teremos mais médicos na nossa cidade. Ninguém vai 

querer vim trabalhar em Flores da Cunha sob ameaça ou sob uma condição de pressão 

psicológica ou situação parecida. Então é importante que a comunidade também tenha o 

entendimento de como funciona o sistema de saúde e tenha bom senso pra melhor, pra que seja 

melhor conduzido todo o trabalho. Posso transferir meu tempo pra Vereadora Silvana, restante? 

(Assentimento da Presidência).  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Gostaria então só de reforçar o Vereador Horácio, não 

tem como perder uma emenda que não tenha emenda. Se a emenda não está cadastrada, não tem 

como perder esse dinheiro. Então o senhor trate de conversar lá com o seu deputado, porque eles 

não podem eles dizer se uma entidade está habilitada ou não pra receber o recurso, porque 

existem outros critérios após o cadastro no CNAES para receber o recurso, inclusive se a 

entidade está cadastrada no conselho municipal, tendo vários outros pré-requisitos, e quem diz 

isso é o gestor. Então ainda há tempo hábil para o senhor conseguir essa emenda e não perder 

uma emenda, que no caso o senhor está dizendo que perdeu, mas não tinha emenda nenhuma 

cadastrada. Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento da Presidência). Bom, eu 

gostaria de fazer alguns convites então para a comunidade. Nós temos aí uma audiência pública 

na quarta-feira, às sete horas da noite, no Espaço Cultural São José, para tratar da estrutura 

administrativa, né, a reforma então para a comunidade ouvir, conhecer, discutir, tirar dúvidas, né, 

sugerir, então um espaço aberto pra todo mundo participar e opinar, para depois então o projeto 

poder seguir tramitando nessa Casa, pois é de suma importância para o Município, está fazendo 

muita falta os cargos que são necessários para o desenvolvimento de nossa cidade. Também 

quero falar do concurso público que está aberto então, as inscrições são até o dia 31 de março, 

pelo site da fundatec.org.br, os valores aí das inscrições são de 65 a 130 reais, e a data provável 

aí das provas será então no dia 23 ou 24 de abril, então em função da véspera, a semana antes é 

feriado de Páscoa, então não foi possível adiantar o processo da prova, mas será então nesse final 

de semana. Também, o Prefeito pediu para fazer o convite a todos os vereadores, pra abertura 

oficial da 12ª Mostra Flores e Feira Agroshow, que vai ser nesse sábado, às dez e meia, no 

Parque da Vindima Eloy Kunz. Então estão todos convidados, a comunidade também, a 

retomada dos eventos, das feiras, pra gente valorizar aí a nossa economia local com os 

expositores daqui também, né, e com diversas atividades que estarão aí à disposição da 

comunidade. Por essa semana então era isso. Muito obrigada e boa noite a todos. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na semana que passou estive representando 

esta Casa nos seguintes eventos: No dia 1º de março, estivemos, juntamente com a maioria dos 

Vereadores desta Casa, visitando a empresa Fante Bebidas, a convite do seu Presidente Júlio 

Fante, para conhecer um pouco desta grande empresa que muito contribui para o crescimento do 

município. No dia 04, estive em reunião com a direção do Hospital Nossa Senhora de Fátima, no 

gabinete do Prefeito, onde foi tratado sobre o pronto-socorro do hospital e sobre a necessidade de 
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vir um novo projeto a esta Casa. No próximo dia 09 de março, às 19:00 horas, no Espaço 

Cultural São José, haverá audiência pública para debater sobre a proposta do Executivo 

Municipal sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo. O Prefeito Municipal César 

Ulian solicitou que fosse reforçado o convite a todos os Vereadores nesta sessão, já que o ofício 

protocolado hoje, nesta Casa, será lido somente na próxima sessão. Então convidamos a toda a 

comunidade para ampliar aí o debate sobre essa proposta da reestruturação administrativa para 

que todas as dúvidas sejam dirimidas, dia 09, quarta-feira, 19:00 horas, no Espaço Cultural São 

José. Lembrar a todos que na próxima quinta-feira, dia 10, às 19:00 horas, estaremos 

homenageando a Senhora Eroni Mazzochi Koppe com o Certificado de Mulher Cidadã 2022, 

indicação da Associação dos Professores de Flores da Cunha. Desejo também a todas as 

servidoras dessa Casa e todas as mulheres de nossas famílias um feliz Dia da Mulher que 

acontece, que é comemorado no dia de amanhã, dia 08 de março. Agradecendo a presença, ah, e 

lembrando também que imediatamente após essa sessão teremos a Tribuna Livre com a Emater. 

Convido a todos que queiram participar, sintam-se convidados.  

Agradecendo a presença de todos que nos acompanharam durante a sessão e a proteção de Deus, 

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 07 de março de 2022, às 19h43min. Tenham todos 

uma boa noite!  
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