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SESSÃO 2.691 – SESSÃO ORDINÁRIA 

21 de março de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 21 de março de 2022, às 18h07min. 

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

sessão e a todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores. Quero 

cumprimentar o Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni; ao servidor da Administração Pública, 

Patrick Tomé, sejam bem-vindos; Cecconello, ao Dal Bó; à Natalina Francisconi, nossa diretora 

de Cultura, seja bem-vinda; um cumprimento especial também ao nosso novo assessor jurídico, 

ao Rodrigo Calleari, seja bem-vindo, te desejamos um profícuo trabalho de aprendizado e de 

parceria e muito sucesso aqui nessa estada na Câmara de Vereadores.   

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 038/2022, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 01, que “Altera dispositivos do 

Projeto de Lei Complementar nº 002/2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder 

Executivo de Flores da Cunha, estabelece as diretrizes de ação governamental e dá outras 

providências”.   

Ofício nº 039/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 023/2022, que “Institui o Plano 

Municipal de Cultura e dá outras providências”.  

Ofício nº 040/2022, que convoca sessão extraordinária para apreciação e votação do Projeto de 

Lei nº 023/2022, que “Institui o Plano Municipal de Cultura e dá outras providências”. 

Ofício nº 041/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 024/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.422.000,00”.     

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 031/2022, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal a limpeza da rua Marechal Floriano, no bairro União, conforme imagens 

anexas a esta indicação. 

Indicação nº 032/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas a roçada e a limpeza da vegetação de toda a extensão da 

ciclovia paralela à rua Ernesto Segundo Bertolini e da estrada das Indústrias, entre a RS-122 e a 

estrada Gerardo Santin Guarese, conforme imagem anexa a esta indicação.  

Indicação nº 033/2022, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal que, aproveitando a construção dos vestiários na praça do loteamento Bella Itália, em 

São Gotardo, também faça a melhoria nos campos de futebol de areia, futebol sete, parque 

infantil e nas áreas de lazer. 

Indicação nº 034/2022, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal que melhore a sinalização de trânsito horizontal e vertical nas proximidades da escola 

1º de Maio, e que substitua o quebra-molas localizado em frente à instituição por uma lombo-

faixa. 

Indicação nº 035/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de um abrigo para passageiros na parada de ônibus do pórtico sul do 

município, no sentido de direção ao centro da cidade, conforme imagem anexa a esta indicação. 
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Indicação nº 036/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada uma avaliação técnica para ver se existe a possibilidade de 

substituir os sonorizadores instalados na Linha 80, localizados próximo à sede do Clube de 

Esportes Rui Barbosa, por lombo-faixas. 

Indicação nº 037/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de placas no travessão Felisberto da Silva, próximo à ponte sobre o 

conhecido rio Sponga, que indiquem as localidades da Linha 100, Otávio Rocha, São Martinho, 

capela São João Bosco, bem como a sede do município de Flores da Cunha e o município de 

Nova Pádua. 

Indicação nº 038/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a pavimentação da rua Uva Cabernet, em frente à escola Francisco Zilli, iniciando na 

rua Isabel, em Otávio Rocha. 

Moção nº 002/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que apresentação Moção de 

Congratulações à paratleta Senhora Tatiane Corso Giotti, pela conquista do 1º lugar na prova da 

travessia de Palmas, no município de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, e pelas 

demais conquistas e destaques que vem recebendo nas provas de maratonas aquáticas, 

representando o município de Flores da Cunha e região. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício nº 02/2022, da Coordenadora da Associação Teamar, Senhora Adriana dos Santos Costa, 

que solicita a cedência de uso do espaço na Tribuna Livre desta Casa, a fim de explanar sobre a 

Associação Teamar com o Senhor Marcelo Costa.  

Ofício do Presidente da Executiva Municipal do MDB, Senhor Éverton Scarmin, que solicita a 

cedência de uso das dependências desta Casa para realização da convenção municipal do partido, 

no dia 30 de abril de 2022, das 08:00 às 11h30min.  

Ofício nº 19/2022, do Presidente da Apae de Flores da Cunha, Senhor Eduardo Sgarioni, que 

solicita a cedência de uso do espaço na Tribuna Livre desta Casa, a fim de prestar 

esclarecimentos sobre o cadastro da entidade no CNEAS (Cadastro Nacional de Assistência 

Social).  

E-mail do Conselho Tutelar de Flores da Cunha, que encaminha o relatório de estatísticas dos 

atendimentos realizados nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, para conhecimento dos 

Vereadores.  

E-mail do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra), que encaminha 

convite para um jantar com a presença de todos os coronéis da Brigada Militar que integram o 

conselho superior da região, no dia 22 de março de 2022, às 20:00 horas, na vinícola Luiz 

Argenta, em Flores da Cunha.  

E-mail da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para participar da audiência pública 

virtual, a fim de debater sobre a situação da estiagem no Rio Grande do Sul e as ações dos 

governos estadual e federal, no dia 25 de março de 2022, às 09h30min, através do link informado 

neste e-mail.  

Convite da Apae de Flores da Cunha, para participar da solenidade de inauguração do Espaço 

Sensorial Externo, no dia 31 de março de 2022, às 16:00 horas, na sede da entidade.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 
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Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Luiz André de Oliveira. 

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

Vereadora, público que se faz aqui presente; em especial, o Daniel Gavazzoni, Chefe de 

Gabinete; também ao Élio Dal Bó, ao Patrick e a todos os que nos acompanham através do 

Facebook e, também, do youtube; sem esquecer também da presença da Nata, seja bem-vinda. 

Quero então defender essa indicação, Senhor Presidente, da, de uma parada ali na, no pórtico de 

entrada da nossa cidade, onde me deparei com essa situação, que passando lá muitas pessoas 

estavam esperando o ônibus e infelizmente a parada não, não existia mais. Pra mim foi uma 

surpresa muito grande, pois as pessoas que esperam o ônibus, ali também crianças, não pode 

ficar no relento, né? Então entrei em contato com a Secretária do Planejamento e a informação 

que ela me passou é que aquela parada não era do Município, né, não era algo que o Município 

tinha instalado, então a empresa que instalou ela acabou retirando. E já também, me passastes, 

né, nessa semana aí que já está no planejamento de se colocar uma nova parada assim que chegar 

as paradas que estão em processo de, de licitação. Então eu tinha feito essa indicação e entrei em 

contato também para passar para as pessoas que ali esperam o ônibus, né, essa informação de 

que logo, logo teremos sim uma parada ali. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.     

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, boa noite; Colegas 

Vereadores, assessores e servidores da Casa, a imprensa, o público aqui presente e os que nos 

acompanham através do Facebook. Trago mais uma vez a indicação que solicita à Secretaria de 

Obras que seja providenciada a roçada e limpeza da vegetação de toda a extensão da ciclovia 

paralela à rua Ernesto Segundo Bertolini e, também, na estrada das Indústrias. Sabemos o quanto 

as caminhadas e pedaladas são importantes para cuidarmos de nossa saúde. Porém, infelizmente, 

nos últimos dias, tem-se observado que a vegetação está invadindo de forma considerável o 

acostamento, causando desconforto aos pedestres e ciclistas. Certos de contar com o atendimento 

a esta indicação, agradeço. Obrigado, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp.  

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

Vereadora, servidores da Casa, assessores; em especial, nosso novo jurídico; a Nata; nosso 

amigo, o Élio; Cecconello, Patrick e os que nos acompanham através das mídias sociais. 

Protocolamos nessa semana, Senhor Presidente, uma indicação que já é recorrente e já havia 

feito ainda no ano passado sobre os sonorizadores que estão ali na Linha 80, um próximo à 

Esporte Clube Barbosa e o outro próximo à antiga escola ali da Linha 80. Então é um 

desconforto muito grande principalmente para os caminhões, então a gente está solicitando se 

existe uma viabilidade técnica de ser substituído por uma lombo-faixa ou qualquer outro 

dispositivo aí que possa inibir as velocidades naquele local, mas que seja mais aceitável para a 

comunidade e para os usuários da via. Então a gente espera também contar com o Executivo e a 

sua execução, pelo menos os estudos para ver essa viabilidade. Também uma outra indicação já 

recorrente há algum tempo que a gente faz lá pro distrito de Otávio Rocha, que é a pavimentação 

lá da rua Uva Cabernet, que é em frente ao colégio, entre o, a escola Francisco Zilli e o campo, 

estádio lá Sétimo Molon aí de Otávio Rocha. Ela é uma rua que não tem continuidade, mas é 

solicitado, é preciso que se faça sua pavimentação para o bom êxito lá do, da escola, para o 

trabalho ser, que as escolas fazem ali nos seus entornos e para os trânsito também que fica 

naquele local lá, porque o pó também, em épocas de, de verão, e é muito constrangedor e é muito 

ruim para aquela escola toda essa situação. Também ali no conhecido Capoeirão, aí no rio 

Sponga também, já havia feito em outras ocasiões, que seja providenciado uma placa de 

orientação ali para os motoristas e para a população em geral. É uma via que está sendo bastante 
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usada agora, principalmente pra quem vem de Nova Pádua, que acessa ali a Linha 100, descendo 

ali pra Linha 80 e atalhando não mais pela 122, mas sim pela Linha 60, Linha 40 e saindo lá em 

Nossa Senhora da Saúde. Então é um trecho que está sendo usado bastante por motoristas ali do 

nosso município e, também, do município de Nova Pádua. Então uma placa para orientação ali 

ela é necessária e ela é muito importante, já que está aumentando também e muito o trânsito 

naquele local. Então era isso por ora. Esperamos ser atendidos pelo Executivo. Muito obrigado, 

Senhor Presidente.    

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição da Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente; Mesa Diretora, Colegas 

Vereadores, a comunidade que está aqui nos acompanhando presencialmente nesta sessão e, 

também, pelas redes sociais. Hoje quero falar um pouquinho sobre o trabalho da nossa 

Administração Municipal. Estamos aí há um ano e três meses, né, como Governo, passando por 

um período complicado que foi a pandemia, com restrições devido à Lei 173, a lei complementar 

que não permitia algumas despesas, mas que foram feitas obras importantes no nosso município 

e também outras que estão pra acontecer agora, nesse ano, um ano que promete muitas entregas 

importantes pra nossa comunidade. O que que a gente percebe, né? Que, aqui tem também o 

nosso Chefe de Gabinete, o Daniel, que a expectativa da população sempre é muito grande pelos 

trabalhos da Prefeitura, da Administração em obras, em, e as demandas são muitas. E a 

Administração Municipal tem sido sempre muito sincera em dizer o que pode e o que não pode 

ser feito, o que tem tempo hábil para ser feito nesse período e o que não tem tempo hábil. Então 

às vezes é melhor dizer um não do que ficar enrolando a população. Então nesse sentido temos 

muitas coisas ainda a construir nesse, nesse governo, mas algumas que estão aqui para ser 

entregues e, também, que foram entregues como foi no, no sábado, onde os Vereadores também 

participaram em Otávio Rocha dessa importante obra que há muito tempo era demandada, né, 

temos até algumas fotos pra mostrar da inauguração de 3,7 quilômetros então do asfalto que liga 

Otávio Rocha a Mato Perso. (Exibição de imagens através da televisão). Então foi iniciada essa 

obra, foi realizada com recursos da Administração, em parceria com a comunidade e, também, 

pela primeira vez então com a participação efetiva aqui do Legislativo através das emendas 

impositivas do ano passado, do ano retrasado, da legislatura passada, do César Ulian, do Clodo 

Rigo, da Claudete Gaio Conte, do Pedro Sperluk e das bancadas Progressistas, PDT, PSB e PTB. 

Então pelo fato da obra ter sido também executada pela Administração, a gente conseguiu 

perceber que o valor também ficou mais em conta, foram investidos 2,4 milhões nesse trajeto aí 

de quase quatro quilômetros. Então nem, ninguém tem dúvidas da importância dessa obra e a 

ideia então desse ano é que ela agora comece de Mato Perso para Otávio Rocha, o próximo 

trajeto a ser feito, também valorizando a comunidade de Mato Perso e que a gente espera poder 

ligar essas duas importantes comunidades e, assim, favorecer também o desenvolvimento e a 

aproximação dos moradores de Mato Perso aqui com o, com o centro da cidade. Outra obra 

então que iniciou agora, nesses dias, é o Núcleo de Extensão Escolar, foi aprovado então o ano 

passado pelos Colegas Vereadores, com o objetivo de proporcionarmos então um contraturno, 

né, um turno integral pras crianças. Vão ser dois mil metros quadrados de área construída, entre 

salas de aula, salas de apoio, multiuso, refeitório, entre outros espaços. É uma importante obra aí, 

a gente sabe que a educação é base, né, para tudo na nossa sociedade e vamos estar 

proporcionando isso às crianças também no contraturno, no turno inverso, com uma, aulas de 

robótica, inovação, dança, música, teatro, várias atividades para as nossas crianças. Também está 

em processo de execução, já está tudo licitada, a obra então de ampliação da UBS no nosso 

centro. A Secretária de Saúde tem nos relatado frequentemente, né, a demanda aumentou muito 
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na área da saúde, muitas pessoas estão deixando o plano de saúde pelas questões financeiras e 

econômicas do momento e estão procurando nosso SUS. E ali, a ideia desse prédio que vai ser 

construído ao lado poder atender, dar um atendimento especial para as mulheres e para as 

crianças, poder dividir um pouquinho os serviços que acontecem dentro da UBS. Quem já 

visitou a UBS sabe o quanto ela está espremida ali nos atendimentos, então vai poder 

redimensionar internamente aí os atendimentos de forma melhor. Também, na última semana, 

participamos de uma reunião com a Assistência Social e aí foi apresentado um, o Prefeito nos 

comunicou que vai começar então o Centro de Convivência, né? O projeto já iniciou dentro da 

Secretaria de Planejamento, foi falado isso para os membros do Conviver, que é o grupo de 

idosos aqui da cidade, a ideia é de ser construído aqui, anexo à Prefeitura, nesse espaço que nós 

temos aqui atrás, temos já recursos destinados para isso, além da, das rubricas do orçamento, eu 

destinei um valor da minha emenda impositiva do ano passado, de 88 mil e, também, 

conseguimos uma emenda com o Deputado Pedro Westphalen para ser investido nessa obra. E 

com certeza aí também é uma demanda muito antiga dos nossos idosos poderem ter um espaço 

de convivência e de atividades, mas principalmente se trabalhar um pouquinho a prevenção, né? 

A gente precisa pensar nessa, nessa nova forma de levar a vida, com um pouquinho mais de 

prevenção, de cuidados na saúde, na alimentação, pensando na independência do idoso, né? A 

gente não gostaria de ter aqui, na nossa cidade, uma instituição de longa permanência. A gente 

gostaria de evitar que os idosos chegassem a, nesse nível. Então o Centro de Convivência ele vai 

ajudar nisso, ele vai proporcionar encontros, atividades, a inserção do idoso no meio social 

também com outras idades, porque esse espaço é um espaço intergeracional, tanto para crianças, 

jovens, adultos e idosos. Essa integração tem que haver entre as gerações, né, a gente não pode 

separá-los. É mais saudável estar junto, aprendendo junto. Também falar um pouquinho aí do 

projeto do binário nas ruas centrais, está em fase de conclusão, então tem uma empresa 

terceirizada que está assessorando o nosso trânsito para elaboração desse projeto. Então pra 

entender, né, quem chega de Caxias do Sul vai entrar pela Frei Eugênio em direção à Antônio 

Prado, vai até a Júlio de Castilhos, lá na sinaleira, vai dobrar à esquerda e vai sair pela Borges. 

Essa, esse sistema é que vai ter. Ele não vai chegar até a frente da escola São José, devido à 

escola, né, nós não precisamos levar o trânsito lá. Então foi questionado também o porquê às 

vezes da demora, mas tem outras questões que envolvem esse binário que precisam ser 

resolvidas antes, principalmente a questão dos estacionamentos, da, dos sinais de trânsito, dos 

espaços de carga e descargas que vão ter nesses locais, paradas de ônibus, então tudo isso está 

sendo estudado pela empresa. E daí, junto com a Administração, será apresentado para a 

comunidade. Numa audiência então vai ser colocada essas melhorias para entender a necessidade 

e que às vezes se cobra também de um estacionamento rotativo na, no Centro, né? Quem sabe, 

com esse binário, consiga de alguma forma diminuir e possamos adiar um pouco esse processo 

de ter um..., e é um, uma cobrança, né, no estacionamento da nossa cidade. Então também 

recentemente foi colocado a base aí, o asfalto em 1,5 quilômetros na estrada de Monte Bérico e a 

participação da comunidade sempre é muito importante. Então todas as obras que estão sendo 

feitas pela Administração, estão tendo essa participação da comunidade, de igual maneira, com 

todas elas, na contribuição da base, pra que também se possa atingir mais, mais comunidades, 

mais pessoas. E também, falar um pouquinho da Casa da Cultura, então temos aqui a Natalina, 

nossa diretora de Cultura, que vem falar pra nós aqui, hoje, um pouco do Plano Municipal de 

Cultura que está tramitando nessa Casa, e estamos então em processo já de encaminhar pra 

licitação o fechamento da parte de trás, onde vai ser o auditório, com as esquadrias, pintura, 

telhado, pra dar continuidade dessa importante obra e, também, ao mesmo tempo, já estão feitos 

os projetos, né, Natalina, da iluminação, do som, do acústico, pra que efetivamente depois a Casa 

da Cultura tenha vida e possa atender aí as demandas da nossa comunidade na área cultural. Citei 

alguns, né, alguns dos principais entregas que são pra acontecer agora, nesse ano, mas como eu 

disse, as demandas da comunidade são intensas, as, os serviços são intensos prestados pela 

comunidade. E o que a gente percebe é que nós temos uma Administração comprometida com a 
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comunidade, em fazer o certo, em fazer o correto e, na medida do possível, atender essas 

demandas. Nem todas iremos conseguir, mas o melhor de cada um com certeza está sendo feito 

para a comunidade estar tendo uma qualidade de vida cada vez melhor aí na nossa cidade. Então 

pra essa semana era isso. Dar os parabéns ao nosso Prefeito César, o Vice Márcio e toda a 

equipe, pelo empenho e dedicação que tem conduzido a nossa Administração. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para uso da tribuna, Vereador 

Vitório Dalcero, 15 minutos.  

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

Vereadores, Vereadores, assessores e servidores da Casa, imprensa, um cumprimento especial ao 

Élio Dal Bó, ao Cecconello, Daniel Gavazzoni, Patrick, a nossa querida Nata que se encontra 

presente; e dar boas-vindas ao Rodrigo, assessor jurídico da Câmara, demais pessoas aqui 

presente e os que nos acompanham através do Facebook. Amanhã, dia 22 de março, 

comemoramos o Dia Internacional da Água, criada no ano de 1992, pela ONU (Organização das 

Nações Unidas), com o objetivo de fomentar a discussão sobre os diversos temas relacionados a 

este importante e fundamental bem natural. A água, substância química formada pela junção de 

dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Encontrada na natureza nos três estados 

físicos: sólido, líquido e gasoso. Sua alteração de estado depende do seu aquecimento ou 

resfriamento. Água, solvente universal, capaz de dissolver diferentes materiais, que vão desde os 

sais do mar até às moléculas indispensáveis para as atividades do corpo humano. A água, quando 

própria para o consumo, apresenta-se inodora, insípida, incolor, ou seja, sem cheiro, sem gosto, 

sem cor e livre de microrganismos prejudiciais à saúde. Água, bem fundamental para a vida no 

planeta, hidrata os seres vivos, mantém o equilíbrio da biodiversidade e permite o 

desenvolvimento de atividades pelos seres humanos. Pensando neste bem fundamental para a 

nossa sobrevivência, no mês de maio do ano de 2021 foi proposto por este Vereador, e aprovado 

por unanimidade por esta Casa, a Comissão Temporária da Água com o objetivo de estudar e 

encontrar soluções para cuidar desta riqueza natural. Hoje, para marcar a atuação da Comissão 

da Água no ano de 2021, apresento um relatório a partir dos registros de ata da comissão. Após 

estabelecer as primeiras ações na primeira reunião, a comissão iniciou seus trabalhos reunindo-se 

com profissionais e autoridades para discutir a iminente falta de água potável na cidade, tendo 

em vista que a Corsan estava abastecendo alguns reservatórios com o caminhão pipa. A primeira 

autoridade ouvida foi o Senhor Prefeito Municipal, que se manifestou favorável à nossa 

comissão e nos falou que estava cobrando providências da Corsan devido às constantes faltas de 

água nas residências, tendo inclusive realizado reuniões e cobrado da companhia soluções para a 

crise no abastecimento de água. Buscando entender um pouco do funcionamento da rede de 

distribuição de água em nosso município, a comissão ouviu o Senhor Bruno Debon, que foi 

gerente da unidade da Corsan Flores da Cunha por mais de 20 anos. Debon, entre outras, apontou 

que uma das principais causas da falta de água, principalmente nos lugares altos, são os 

vazamentos de água nos mais de 400 mil metros de rede de distribuição. Também mencionou 

que são necessários novos estudos para efetuar um represamento de água, pois ele acredita que a 

Corsan não conseguirá atender a demanda de água em nossa cidade apenas com a retirada de 

água subterrânea. Dando continuidade nos encontros em busca de soluções, mesmo que 

paliativas, ouvimos o gerente da Corsan, Senhor Adriano Augusto Hallmann, que nos garantiu 

que intensificaria a busca por vazamentos e providenciaria conserto nos mesmos. Também nos 

falou que dois novos poços estavam sendo perfurados e salientou que, quando em 

funcionamento, ajudará no abastecimento da rede de distribuição de água de nosso município. 

Pensando sempre em ouvir pessoas que sejam ligadas ao tema, nos reunimos com o Conselho 

Municipal do Meio Ambiente, pessoas que, como nós, gravitam em busca de soluções para o 

tema. O conselho destacou que está dando uma atenção maior para a área rural. Pelo que nos foi 

relatado, existe uma preocupação muito grande com a quantidade de poços que estão sendo 
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perfurados na zona rural, muitos inclusive sem licenciamento. Em muitos casos, o simples 

barramento de água de vertentes e a retenção de parte da água da chuva com a abertura de açudes 

ou cisternas evitaria a perfuração de poços, inclusive sendo mais vantajoso para o produtor rural. 

Também foi comentado que as novas construções de casas e edifícios devem ter reservatórios 

que captam água da chuva para ser usada quando as pessoas regarem jardim, lavam carros, 

calçadas. No dia 16 de setembro, a comissão se reuniu com o engenheiro ambiental Júnior 

Betanin, que nos falou sobre as bacias hidrográficas do nosso município e suas potencialidades 

para a construção de represas de água e, como consequência, a construção de uma estação de 

tratamento de água para o abastecimento de nossa cidade. No dia 28 de outubro, conversamos 

novamente com o gerente da Corsan, Senhor Adriano, que nos repassou que mais de 70 

vazamentos de água haviam sido consertados na rede de distribuição e que o cuidado com os 

vazamentos será constante. Também falou que a cidade não está mais sendo abastecida por 

caminhão pipa. No encontro com as Senhoras Liliam Bastos e Fabiane Mafezzoni, engenheiras 

ambientais, em 18 de novembro, falamos da necessidade de discutirmos ações para a proteção ao 

meio ambiente, saneamento básico e levantar estudos técnicos que busquem ações para uma 

cidade auto sustentável. Quero enfatizar que a palavra conscientização sempre foi muito 

comentada nas reuniões, porque temos a certeza que é só a partir da conscientização das pessoas 

que vamos evitar o desperdício e garantir água potável para todos. Destacamos que durante 

nossos encontros sempre fomos acompanhados pela assessora Morgana e pela assessora 

Shamila, às quais agradecemos. Este ano tivemos o ingresso na comissão do Vereador Luiz, em 

virtude de o Vereador Angelo ter assumido a Presidência da Casa. Obrigado, Vereador Angelo, 

pela ajuda durante o ano de 2021 e contamos com o seu apoio. Ao Vereador Luiz, somando 

forças na comissão, que juntos possamos dar continuidade nas reuniões e discussões sobre a 

temática da água. Dizer que nesta quinta-feira, dia 24, às 15:00 horas, a comissão estará 

recebendo e conversando, aqui na Câmara, com o Senhor Guilherme Guila Sebben, que falará 

sobre as boas maneiras de preservar o meio ambiente. Estamos convidando todos os que 

puderem a participar. Agora, peço aos Nobres Vereadores e ao público que acompanhem na tela 

os materiais produzidos por nossa assessora Shamila e, também, um vídeo produzido pela 

Agência Nacional da Água. (Exibição de imagens e de vídeo através da televisão). Obrigado, 

assessora Morgana, por ter projetado pra nós os vídeos. E por hoje é isso, Senhor Presidente. 

Obrigado pela atenção. Uma boa noite a todas e todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Passo o meu tempo ao Vereador Clodomir José 

Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente, já citados pelos Colegas anteriormente, a imprensa, quem nos 

assiste em casa, também sejam todos bem-vindos nesse dia 21 de março 2022, uma semana 

nova, uma semana com notícias um pouco melhores, né? Amanhã, se Deus quiser, nós vamos 

parar de usar essa máscara, alguns municípios já aderiram, Flores da Cunha tomara que aderem 

também a esse, tirar essa máscara e nós podermos continuar nossa vida normal, que nem era dois 

anos atrás, março de 2020 começou, então é o desejo que amanhã então tudo volte ao nosso 

normal e cada um faça a sua, tome seus cuidados a sua maneira, né? Eu começo aqui 

comentando das indicações que eu fiz, é prerrogativa do vereador independente de ser de 

situação, de oposição, que ele faça os seus pedidos, alguns pedidos a gente consegue fazer 

verbalmente, outros a gente faz no papel pra deixar documentado pra poder mostrarmos pra 

comunidade que nos pediu também que a gente faz a indicação, o pedido das melhorias nas 

comunidades, nos bairros. Então eu trago duas aqui, uma lá pra São Gotardo. O Município foi 

contemplado num projeto para a construção de um vestiário numa área, na praça de esportes lá 

da comunidade, e aí já, junto com esse projeto, estou sugerindo aqui ao Executivo que faça 
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melhorias naquela praça, que já há vários anos, o Vereador Luizão também esteve presente lá 

verificando, vários anos que a gente está pedindo melhorias numa praça lá em São Gotardo, uma 

localidade muito grande, com mais de dois mil moradores e que há vários anos não tem, não está 

sendo feito melhorias naquela praça. Então nós temos lá um campo de futebol sete, que é de 

gramado, e um campo de futebol de areia, um parque infantil e por ano, o ano passado estar com 

a pandemia, então não foi feito manutenção, então carece lá de um investimento maior pra que 

seja consertado então aquela área de lazer. A outra indicação que eu faço também é com relação 

a nossa escola 1º de Maio, é uma das maiores escolas do nosso município, então ali o tráfego é 

muito intenso, então que seja feito ali a colocação de sinalização mais visível, principalmente na 

frente da escola tem um quebra-molas, então a sugestão que se faça aí uma lombo-faixa bem 

sinalizada, com placas de advertência, porque infelizmente os condutores que descem lá do 

bairro Vindima, eles descem numa velocidade muito alta ali e, na semana passada, quase ocorreu 

acidente com crianças que estavam atravessando a rua aí. Então pedimos ao Executivo que olhe 

com carinho, nosso diretor de Trânsito que olhe com carinho então não somente a escola 1º de 

Maio, todas as escolas, as vias do nosso município, mas que dê uma atenção especial a essa 

demanda também. Lá em 2019, eu participei de uma audiência pública quando nós, o município 

estava, se cadastrou pra trazer pra Flores da Cunha a escola cívico-militar em outubro de 2019. 

Aí 2020 então estava programado, veio a pandemia, não teve mais aula presencial, 2021 a 

mesma coisa e, agora então, 2022, felizmente então, há duas semanas atrás, a nossa escola 

cívico-militar, a primeira na nossa região da serra gaúcha instalada, com os monitores já atuando 

nessa escola. Então é um orgulho pra nós, pra nossa cidade, é um projeto que já vem, que nem eu 

falei, de dois, três anos atrás, a administração anterior encaminhou e a Administração atual deu a 

continuidade do projeto e, hoje, está ali, é a realidade no nosso município, dois monitores, dois 

policiais aposentados da nossa Brigada. Algumas pessoas estavam duvidando se eles teriam 

condições, se eles teriam estrutura, mas são pessoas que vem com estrutura, cursos próprios pra  

administrar esse serviço nas nossas crianças, adolescentes, que a gente sabe que a escola do 

bairro União, poderia ter sido em outras escolas também, mas é uma escola escolhida pela 

localidade, que lá nós temos muitas crianças em estado de vulnerabilidade social, então o intuito 

dessa escola é atender primeiramente a essas escolas que têm essa deficiência e pra depois tenho 

certeza que o projeto será bem evoluído e que a gente possa também ser contemplado em outras 

escolas do município. Então já a semana passada nossa imprensa local fez um destaque, uma 

reportagem sobre esse assunto, quero trazer alguns tópicos dessa reportagem também, pra dizer 

que toda a comunidade está envolvida para que lá no final, lá no final, o resultado seja o melhor 

possível para a nossa comunidade, né? Então no ano de 2022 está sendo marcado pela retomada 

das aulas presenciais nas instituições da rede municipal e estadual de ensino. No entanto, para os 

alunos florenses da Escola Municipal Cívico-Militar Tancredo de Almeida Neves, no bairro 

União, também será um período de muitas novidades. É que desde o dia 21 de fevereiro foram 

incorporados ao time de professores, funcionários, diretores e 290 estudantes, do 1º ao 9º ano, 

dois monitores para iniciar, de forma efetiva, essas atividades. Para a proposta foram designados 

o tenente Ferreira e o sargento Herton, ambos da Brigada Militar. Então nós temos aqui 

depoimento de duas pessoas que estão diretamente ligadas a esse projeto, que é o nosso 

Secretário da Educação, o Itamar, e também, a diretora da escola, que é a professora Ana Paula 

Zamboni Weber. Até, por coincidência, a professora Ana Paula era a antiga secretária de 

Educação na época da, que foi feito o projeto. Então quisesse o destino que ela fosse, hoje, 

diretora lá da escola, pra dar o prosseguimento no projeto. Então, segundo o Secretário Itamar, 

“O sucesso da escola cívico-militar depende do engajamento de todos, da comunidade, a escola, 

os alunos, os professores e a equipe diretiva com a sociedade como um todo. Nós temos diversas 

atividades onde o monitor, fora da sala de aula, trabalha as questões voltadas ao respeito, à 

organização, e a autoestima e a liderança, porque se entende que a partir do momento em que 

se muda ou reforça comportamentos que já existem em casa, nós conseguimos formar cidadãos 

melhores e consequentemente ter uma sociedade melhor”. Por outro lado, então a diretora 
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também deu o seu depoimento e que, segundo ela, a iniciativa tem tudo para dar certo, “Nós 

estamos há duas semanas iniciando esse trabalho, que são as rotinas que fazem parte da 

proposta cívico-militar, objetivando a formação do cidadão, relações humanas, direitos e 

deveres. A maior contribuição dessa rotina é na formação atitudinal dos alunos. Aprender a 

conversar, respeitar horários, ter responsabilidade, o que diferencia basicamente essa 

metodologia educacional da tradicional, uma vez que os monitores não interferem no 

planejamento pedagógico dentro da sala de aula. Essa atuação dos monitores é evidenciada na 

chegada e na acolhida dos alunos, é essa a maior mudança, porque eles estão em filas, todos os 

horários são monitorados e esse trânsito dos alunos, de um local para outro, é que estamos 

insistindo para que seja feito de uma forma organizada”. A diretora menciona ainda, “que a 

implementação desse modelo é muito importante dentro da realidade da instituição, sendo um 

diferencial na formação e motivação do aluno e, justamente por isso, os pais estão apostando 

muito nesse formato e a expectativa das famílias e da comunidade é muito grande. É um desafio 

muito grande, é muito trabalho e um momento de privilégio também, porque nós podemos estar 

ali apresentando uma proposta que vem enriquecer o processo educacional, e que dá certo. Não 

basta nós termos uma rotina organizada, é preciso que a escola seja um ambiente em que o 

aluno queira ir, que ele possa perceber nele todas as suas potencialidades e desenvolver a 

capacidade de liderança”. Então é que nem eu falei antes, então acho que nós possamos sim ter 

aqui, em Flores da Cunha, esse exemplo, uma escola cívico-militar. Nós temos exemplos das 

outras cidades, outros estados que já tem ela em formação e que traz resultados muito 

importantes. Então tomara que dê certo também na nossa cidade, com o incentivo do Poder 

Público, incentivo da comunidade, dos professores, diretores, todas as pessoas envolvidas nesse 

trabalho. Outro assunto que eu quero trazer aqui também, e já foi falado, o Vereador Luizão 

também comentou, com relação aos abrigos de ônibus, né, que foram retirados, além desse do 

pórtico, tem esse da entrada do Monte Belo, tem esse do, da escola São Rafael. Então aí é um 

assunto que veio à tona agora, são abrigos particulares que exploram comercialmente algum 

estabelecimento da nossa cidade, que a gente não tem registro de como eles estavam na cidade, 

como eles estavam explorando o espaço público. Então aí na entrada do Monte Belo, uma 

empresa já colocou um novo abrigo de ônibus, em contrapartida, ela faz a manutenção do 

canteiro principal da avenida. Então, nos próximos dias, que nem o senhor mesmo falou, estarão 

sendo colocados novos, produzidos, comprados pelo Executivo Municipal, né, e com certeza a 

gente vai estar sabendo o porquê que essa empresas colocou esses abrigos desses, no espaço 

público e, de certa forma, até explorando o nosso espaço público e o Executivo Municipal não 

tem, não tinha conhecimento desse assunto, né? No sábado também, nós estivemos, a grande 

maioria dos Colegas, lá em Otávio Rocha, participando da inauguração do asfalto, que nem a 

Vereadora Silvana falou. E eu quero aqui levantar a importância das emendas impositivas. 

Infelizmente o valor é baixinho, né? Nós poderíamos ter ali um percentual maior em cima da 

arrecadação do Município. Nós somos em nove vereadores e nós temos um percentual de 1.2 em 

cima da arrecadação. Nós poderíamos ter ali cinco, dez por cento da arrecadação do Município 

pra nós vereadores, nós também somos representantes da população. Então eu acho injusto o 

Prefeito ficar com 98.8 da arrecadação pra fazer investimentos, pagar as, fazer os investimentos, 

todos os investimentos que o Executivo faz, mas nós, em nove vereadores, nós temos 1.2. Então 

quem sabe um dia essa lei mude, que ela dê mais condições pra nós, porque nós, todos nós temos 

o nossos trabalhos, nossas indicações. Então como é bonito você ir numa comunidade e a 

comunidade vim te agradecer, que tu pode destinar esse recurso, essa emenda que tu tem no teu 

poder, pra fazer um benefício naquela comunidade. Se nós tivéssemos lá um valor maior, que 

fosse lá quatrocentos, quinhentos mil cada vereador, nós poderíamos fazer na nossa comunidade 

uma obra só nossa. E, hoje, com esse valor pequeno, no ano passado era 68 mil cada vereador, 

então a gente, ainda bem que a gente se uniu, conseguiu colocar a maior parte numa obra só. 

Então, nessa obra de Otávio Rocha, nós conseguimos destinar 842 mil reais nas quatro bancadas 

que fizeram o destino, né? Então quem sabe, amanhã ou depois, nós não queremos que tenhamos 
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lá um valor que nem um deputado tem, deputado estadual, um deputado federal, mas que nós 

tivéssemos um poder um pouquinho maior e um valor um pouquinho mais agregado pra gente 

fazer também a nossas indicações, a nossa sugestões na nossas comunidades, no nossos redutos 

eleitorais, né? O prefeito tem voto de toda a cidade, o vereador não, o vereador tem de algumas 

comunidades específicas, de alguns bairros específicos. Então quem sabe algum dia nós 

tenhamos esse incremento nessas emendas impositivas, para os vereadores também exercerem 

com maior facilidade as suas emendas. Obrigado a atenção de todos vocês. Tenham todos uma 

boa noite e uma boa semana. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

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

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 022/2022, que “Autoriza a transferência de recursos financeiros ao 

Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de R$20.000,00”. 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: O projeto está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, discutimos 

esse projeto na semana passada pela questão da solicitação de urgência urgentíssima, então já 

temos um médico atuando no pronto-socorro do nosso hospital, nos finais de semana, então esse 

valor de 20 mil vem pra, pra poder pagar o salário desse médico e atender aí as demandas que 

estão frequentes no hospital nos finais de semana, em função do Covid, e dos horários que o 

posto de saúde então ficam cobertos os serviços pelo hospital. Então a gente sabe da importância 

de prestar um bom atendimento na saúde para os nossos munícipes, então pedimos aí o apoio dos 

Nobres Vereadores para este projeto.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O projeto 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 022/2022 aprovado por unanimidade.  

Encaminho para a Comissão de Constituição, não havendo mais pauta, encaminho para a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final a Mensagem Retificativa nº 01 ao Projeto de 

Lei Complementar nº 002/2022; para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 

024/2022; o Projeto de Lei nº 023/2022 está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Final e na Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, 

uma vez que houve convocação de sessão extraordinária para votação do referido projeto na 

próxima quarta-feira, dia 23, às 14:00 horas; encaminho para a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos os ofícios da Associação Teamar e da Apae 

solicitando espaço na Tribuna Livre desta Casa, e o Projeto de Lei nº 021/2022.  

Conforme o artigo 117 do Regimento Interno, convoco sessão solene para homenagear as ex-

vereadoras que ocuparam uma vaga no Poder Legislativo desde a sua instalação, com local de 

destaque no Espaço Memória do Legislativo, conforme Resolução nº 088, de 15 de março de 

2022, para o dia 31 de março de 2022, às 19:00 horas, em comemoração ao mês da mulher. 

Passamos às  

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, Vereadora, funcionários desta Casa, público aqui presente e quem nos acompanham 

através das redes sociais. Comemoramos hoje o Dia Internacional das Florestas, comemoramos 

amanhã o Dia Mundial da Água. É de suma importância a divulgação e conscientização, pois 

essas duas datas dizem muito sobre nossa sobrevivência e nos preocupa, pois o futuro da 

humanidade é incerto. O descuido e o descaso em relação à prevenção desses dois itens de vital 

importância para a humanidade, como as florestas e a água. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, há uns dias atrás eu fiz uma 

indicação a essa, ao Prefeito Municipal para que nós, em conjunto, pudéssemos solucionar uma 

situação bem precária de saneamento ali no bairro Pérola, entre a rua dos Araçás e Cerejeiras, 

onde o pessoal tem nos cobrado bastante, né, que é um, é um problema antigo. Então na semana 

passada, na terça-feira, o desenvolvimento, juntamente com o Desenvolvimento Social, 

juntamente com a Secretaria de Obras e, também, do Planejamento, nos procurou para uma 

reunião, nos mostrando um projeto onde vai solucionar aquele problema. Então fico feliz da 

vida, por estar ajudando aquela comunidade. Então na quinta-feira, reuni o pessoal ali da, das 

duas rua aonde o engenheiro Leo, juntamente com a Natila, a gente foi apresentar esse projeto 

para as pessoas, onde elas ficaram muito feliz. Então vai ser logo em seguida feita a licitação 

para que uma vez por todas esse problema crônico venha a ser resolvido naquela comunidade. 

Também na sexta, no sábado, então acompanhamos a inauguração do trajeto ali entre Otávio 

Rocha e Mato Perso, três quilômetros e, três quilômetros e setecentos e cinquenta metros, né, que 

foi entregue à comunidade e fiquei bastante feliz também por, por estar presente e vendo das 

palavras do Barp, né, que não é o nosso vereador, mas primo dele, do Ferdinando, bem 

emocionado falando da situação do pai dele, que sofria bastante para ter acesso à Otávio Rocha, 

também Flores da Cunha, né? Então estive presente lá e feliz também, por contribuir na próxima 

etapa, que também colocamos a nossa, destinamos a nossa, a nossa emenda também lá, para que 

agora, nesse ano, se comece também fazer a nova etapa. Também gostaria de destacar, nos 

segundos que faltam, que hoje estive conversando com uma mãe de uma atleta aqui da nossa 

cidade, do Rodrigo, do Rodriguinho Garcez, que ele foi campeão da primeira etapa juvenil do 

campeonato de ciclismo do nosso, do estado, né? E ele é um representante aqui de Flores da 

Cunha. E a gente vê que nós estamos bem carente nessa questão de incentivo a esses atleta que 

se destacam, né? E eu vou trabalhar forte nessa questão aí, fazer com que esses atleta venham a 

ser reconhecido, venha a ser ajudado pelo Poder Público. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O próximo inscrito Vereador 

Diego Tonet.  

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

público já citado, queria também dar minha contribuição falando sobre a inauguração da estrada 

de Otávio Rocha, também estive presente no sábado, uma obra muito importante, né? E acho que 

o sucesso da obra, como o Prefeito vinha falando, os demais que se pronunciaram, foi da 

cooperação de todos, se uniram junto pra um propósito em comum. Então teve o apoio desde da 

população que se engajou muito bem, que se ajustou, né, muitas vezes tem que mexer cerca, tem 

que mexer algum pedacinho de terra, mas todo mundo ali foi, trabalhou de uma forma que a obra 

pudesse acontecer. Teve também apoio do Legislativo, os vereadores colocando pela primeira 

vez acredito as suas impositivas e, também, do Poder Executivo que somou esforços e fez com 

que a obra pudesse acontecer. Da mesma forma, me emocionou um pouco, que nem o Colega 

Luizão falou, o Barp lá, quando que mencionou que o pai e a mãe muitas vezes fizeram aquela 
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estrada com pedra, com terra e, agora, eles podendo ter o asfalto. Então acredito que vai sim 

trazer muita qualidade de vida pra essa, pra essas pessoas que moram ali. Também queria falar 

que hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down, né, dia 21, e existem diversas pessoas na nossa 

cidade que também possuem a síndrome, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem na, 

no jornal, enfim, que passa na TV, e relatava sobre um jovem de Porto Alegre que há muitos 

anos ele é atendente e em um hospital, um hospital grande lá de Porto Alegre. E a própria 

repórter que entrevistou ele, disse que há uns seis, sete anos atrás, ela foi lá fazer um exame e ela 

foi muito bem atendida e que ela disse que é o funcionário mais carismático e amoroso lá do 

hospital. Então essas pessoas também lembrar delas e que elas podem ser incluídas muito bem na 

nossa comunidade e já temos exemplos na nossa comunidade de pessoas às vezes trabalhando 

em mercados e que muito bem podem estar desempenhando essa função. Também queria 

lembrar que amanhã então, dia 22 de março, Dia da Água e, também, como membro da 

Comissão da Água, com muito orgulho, né? No ano passado, acredito que a gente veio fazer 

muito dentro dessa comunidade, tanto estudando como cobrando muitas vezes da Corsan, da, do 

gerente Adriano, assim como ouvindo outros profissionais, outros técnicos e sempre aprendendo 

um pouco mais. Em cada encontro a gente saiu de lá, conhecendo um pouco mais e sabendo que 

passo a gente poderia dar pra contribuir um pouco mais pra nossa cidade. Semana passada 

também a gente teve uma reunião e acredito que o foco agora então vai ser um pouco mais 

olhando também pela questão do saneamento, né? O ano passado a gente olhou muito pela 

questão do tratamento da água, da conscientização, da prevenção por causa da estiagem, esse ano 

nós vamos olhar um pouco mais pela, pela questão do saneamento e do tratamento do nosso 

esgoto. Também agradecer a presença do Angelo o ano passado e dar boas-vindas ao Colega 

Luizão também pra Comissão da Água. Era isso. Boa noite e boa semana.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Carlos Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente; nosso ex-chefe de gabinete Élio Dal Bó, que se faz presente na 

noite de hoje; quero aqui também destacar que ontem, dia 20 de março, tão menos importante 

também, se comemorou o Dia Mundial da Agricultura, em relação ao dia de hoje e de amanhã. 

Dizer que me fiz presente, junto com o Presidente da Casa, na sessão solene dos 30 anos em 

comemoração à emancipação de Nova Pádua aonde tivemos uma sessão solene muito bonita 

homenageando os mais, os mais experientes do município, de cada comunidade daquele nosso 

também município. Quero aqui destacar que também estive presente na inauguração de sábado, 

uma obra importante. Sei do grande interesse que ronda o distrito de Mato Perso, uma porta de 

entrada para o turismo, levar Flores da Cunha, trazer aquele pessoal pra gastar aqui no centro na 

nossa cidade. Também faço, faço aqui uma breve recordação em relação à estrada velha pra 

Caxias, uma obra de quatro milhões, Senhor Presidente, que aguarda a sua inauguração da 

mesma forma. Estive em contato esses dias com o Deputado Osmar Terra aonde acredito, e a 

bancada da mesma forma acredita, que quatro milhões, um recurso muito importante vindo a 

Flores da Cunha, teve alguém acredito dentro do gabinete do deputado que deve ter feito a 

seguinte pergunta, quatro milhões pra o interior de Flores da Cunha, né, com tantos outros lugar 

pra mandar esse recurso e o senhor quer destinar justamente pra Flores da Cunha. Então 

percebemos a importância daquela obra, a importância desse recurso vindo ao nosso município e 

com certeza aí acredito que a obra está totalmente finalizada, estive percorrendo todo o perímetro 

asfaltado. Então quando possível se faça uma, uma justa inauguração em tempo inclusive pra 

convidar e que esteja presente o deputado que aqui destinou os recursos, da mesma, o mesmo 

formato aí que foi feito no sábado passado. No mais era isso. Desejo uma boa semana a todos. E 

mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O próximo inscrito, o 

Vereador Vitório Dalcero.  



 

Anais 2.691, da Sessão Ordinária do dia 21 de março de 2022. 72 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, quero informar que 

toda a comunidade que durante a semana estivemos retomando os encontros da Comissão da 

Água, agora, somando-se na comissão o Vereador Luiz, agradecer o Vereador Angelo pela 

contribuição o ano passado. Na reunião da quinta-feira passada, esboçamos um planejamento 

para ações durante o ano onde além de ficarmos atento com o abastecimento de água potável, 

também pretendemos tratar junto às autoridades competente a questão do saneamento básico 

principalmente nos bairros de nosso município, como já foi mencionado pelo nosso Colega 

Vereador Diego. Também dizer que na quinta-feira estive como presidente da supercomissão, 

juntamente com a Vereadora Silvana, no hospital Fátima, visitando as melhorias efetuadas pelo 

hospital na ala destinada aos pacientes do SUS. Quero parabenizar os envolvidos por mais essa 

conquista. E pra finalizar, estive no sábado, juntamente com os demais Colegas, na inauguração 

dos 3,7 quilômetros de asfalto da estrada José Dani, importante obra que levará para toda a 

comunidade de Otávio Rocha e Mato Perso o aumento na atividade do turismo e consolidando 

suas posições de destaque na atividade econômica de nosso município. Por hoje é isso, Senhor 

Presidente. Obrigado pela atenção. E uma boa semana a todos e todas.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, então relatando também sobre a 

inauguração do, da ala SUS, né, no hospital Nossa Senhora de Fátima, que participamos na 

quinta-feira. Como disse a Presidente Olga, foi um plus para o SUS, então os quartos receberam 

melhorias e estão adequados conforme os outros quartos que atendem os planos de saúde e, 

também, os particulares. Isso é dar humanização ao hospital, né, atendimento igual a todos que 

frequentam lá. Então agradecer aos que destinaram os recursos para essa obra, nosso Deputado 

Jerônimo Goergen, à família Seu Adilo Gelain, à Cresol e, também, ao pessoal do Parque dos 

Pinheiros, a comunidade que destinaram os recursos para essa importante obra. Também 

participamos ontem, no domingo, com a, na missa no Eremitério do Frei Salvador, com a 

presença do Frei Jaime Bettega, então foi uma celebração para dar um pontapé inicial à parceria 

que está sendo feita com Flores da Cunha para o Recanto da Compaixão Frei Salvador, que 

levará então o nome do nosso frei esse espaço, que é o antigo INSS de Caxias do Sul, que vai 

abrigar 125 idosos em situação de vulnerabilidade social. Então foi uma missa muito 

emocionante e muito bonita com a presença dos embaixadores aqui de Flores da Cunha e alguns 

de Caxias também, que estão na missão de conseguir padrinhos e madrinhas para esse projeto. 

Nós temos os carnês também aqui na Câmara de Vereadores, quem quiser adquirir pra fazer essa 

contribuição de 95 reais por mês e, ao final de um ano então, se tornar madrinha ou padrinho 

desse importante projeto. E na ocasião também fui convidada para ser embaixadora junto com os 

demais aqui de Flores da Cunha e divulgarmos essa importante causa aí, capitaneada pelo frei, 

Frei Jaime, né, que é um inspirador pra todos nós. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada e 

boa semana.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp.  

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

Vereadora, as pessoas já citadas, dizer que no sábado um pouco de emoção lá do, do meu parente 

lá, mas eu também tive um certo momento assim de uma alegria assim um tanto intensa, porque 

pude acompanhar a abertura da primeira estrada que começou em 76, quando houve essa ligação 

do terceiro distrito, o então segundo que pertencia a Otávio Rocha e depois, mais tarde, veio a se 

emancipar distritalmente, eu diria assim, né, veio a ser distrito de Flores da Cunha, a comunidade 

de Mato Perso. Então, em 76, começou essa obra de ligação, antes tinha, tinha que se dar a volta 

por Farroupilha e Caxias para se chegar à sede do município aquela comunidade. Então, em 76, 

começou aquela obra, não, não contemplava o trajeto que estávamos sábado, ela vinha pelo 
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travessão Carvalho ali, subia e ia pra Otávio Rocha e, consequentemente, para Flores da Cunha. 

Em 96 então, esse trecho que foi aberto depois, em 1996, descendo ali pela gruta e culminando lá 

na estrada João Slaviero, essa que foi inaugurada no sábado é a José Dani, então é com alegria 

que a gente recebe essa obra. Sabendo, Colega Clodo, que em 2019 estávamos nesta Casa 

aprovando o primeiro trajeto, que ligava Otávio Rocha até a gruta, então parecendo um trecho 

pequeno, mas já dava-se ali o início de uma obra maior e sabíamos que ela ia chegar em breve. 

Então sábado acabou acontecendo essa inauguração, uma excelente obra, passando pelas 

famílias, mas contemplando principalmente toda a comunidade do travessão Carvalho, um pouco 

de Santa Justina, que pertence a Caxias e todo o distrito de Mato Perso. Então já se falava no 

sábado das emendas impositivas e quero agradecer novamente a bancada do MDB e as outras 

todas bancadas que colocaram as suas emendas impositivas naquela obra. E quiçá, agora ainda, 

nesse ano, né, vamos ter o início, iniciando o asfalto do, da comunidade de Santa Juliana até 

perto das famílias da Riva, que é o projeto. Então esperamos que breve também esse trecho seja 

concluído. E depois, o trecho intermediário que é o mais difícil por causa da topografia que 

temos lá e dos obstáculos que temos, num próximo momento quiçá também venha a acontecer e, 

assim, der por terminado o asfalto, esses 12 quilômetros que liga Otávio Rocha a Mato Perso e 

Mato Perso a Otávio Rocha e, consequentemente, ao seu município, a sua sede, que é Flores da 

Cunha. Então, com alegria, sábado tivemos essa inauguração. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Senhor Presidente, não podia deixar de destacar que desde o, desde o começo do 

mês, né, nós estamos com o novo juiz na nossa comarca de Flores da Cunha, o Excelentíssimo 

Daniel da Silva Luz. Todos sabem do, do trabalho desde o começo que me deparei com essa 

situação, fiz força para que esse juiz viesse a Flores da Cunha, em conjunto com os Vereadores 

também, né, que assinaram um documento aonde estive presente na, no Palácio da Justiça, em 

Porto Alegre, juntamente com o, com o nosso Vice-Prefeito Márcio, para que nós 

conseguíssemos então ter esse, esse juiz. E ele chega com muita vontade de trabalhar. Até eu vou 

ler, vou citar aqui umas fala dele, que ele vem dizendo que “nos mudamos de mala e cuia. Nossa 

intenção é de permanecer aqui, sem data de ir embora. Não angario promoção dentro do tribunal, 

então não sou aquele juiz de carreira que está aqui para ficar dois anos e logo sair. O objetivo é 

ficar aqui um bom tempo, se a cidade me acolher”. Com certeza a cidade já acolheu bem o nosso 

juiz. Também falou, “a minha pretensão é deixar o trabalho em dia. E se depender de mim, o 

município não vai mais precisar de uma segunda vara”, afirma Luz, ao ser questionado sobre a 

necessidade da instalação da mesma. Então deixar aí para que a nossa população fique tranquila, 

que o juiz chegou com muita vontade de trabalhar e isso é importantíssimo para toda a nossa 

comunidade. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.  

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

Transfiro a palavra ao Colega Vereador Clodomir.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego. Só pra complementar 

então com relação à estrada de Otávio Rocha, vale destacar a união e a rapidez com que a 

comissão lá fez as tratativas para os proprietários darem a sua contribuição, que é um, é um 

costume quando que o Executivo faz uma obra, a contrapartida dos moradores que tem, testada, 

que usam mais aquela via. Então os moradores lá se uniram, todos eles foram unânimes em 

participar, isso também ajudou, agilizou o processo da estrada, né? E outro destaque importante é 

o valor, o custo da obra. Nós temos que destacar aqui que aquela obra custou em torno de 650 

mil reais ao quilômetro. Isso tem que ser muito bem destacado. O terreno ajudou, o maquinário 

era da Prefeitura também, então também ajudou, mas nós temos que destacar é o valor que foi 

investido, 3,7 quilômetros para dois milhões e quatrocentos mil reais. Nós soubemos que teve 

obras que teve praticamente quase o dobro desse investimento para serem concluídas. Então, por 

isso que eu digo, o terreno também facilitou, o tempo facilitou tudo, tudo trabalhando juntos e 
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nós temos ali então, tivemos a oportunidade de todos estarmos lá, no sábado, fazendo essa 

importante inauguração dessa obra. A felicidade que teve os moradores, não só Otávio Rocha, 

mas de Mato Perso também, que estavam lá presentes, sabendo que a obra vai ajudar bastante 

também aquela comunidade para um deslocamento rápido pra Flores da Cunha, né? Então é 

importante destacar também esse aspecto. Era isso. Obrigado.  

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

Presidência). Transfiro o meu tempo ao Colega Vereador Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado ao Colega Guga. Senhor Presidente e 

Colegas Vereadores, também deixar as nossas boas-vindas ao nosso novo jurídico e um abraço 

ao Iago, que cumpriu o seu papel nesta Casa durante o período que esteve aqui então, com um 

excelente trabalho junto a essa Casa ao nosso jurídico novo aqui, então um agradecimento 

também ao Iago. Também, voltando ainda um pouco da estrada, dizer que a união sim acaba 

fazendo as coisas acontecerem e foi o que aconteceu lá. Na verdade, é um trecho que não se tem 

muitas famílias e as que tem as suas, as suas terras como a lindeiros lá se dispuseram e 

dispenderam umas boas quantias para que acabasse acontecendo a obra tão sonhada e que 

caminha em direção ao quarto distrito, então beneficiando a todos. E também tive a minha, 

minha contribuição lá, e isso me deixa feliz também. Também dizer que tenho raízes fortes em 

Nova Pádua e então ontem não podia deixar de comparecer, não pude ir na, na sessão, mas estive 

no almoço, cumprimentando todo aquele pessoal lá e parabenizando pelos 30 anos de 

emancipação de Nova Pádua, esse pujante município que, que nos mostra cada vez mais o 

trabalho, o desenvolvimento e a vontade de fazer. Então ontem Nova Pádua estava de parabéns e 

nos mostra e muitas coisas também nos ensinam e podemos aprender com eles. E o município 

mãe também sente-se feliz em estar sempre ao lado desse nosso município, eles que também 

usam bastante a nossa estrutura de Flores da Cunha, então essa troca ela é sempre muito valiosa, 

então parabenizar também o nosso município de Nova Pádua. Então era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado.     

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 19, na inauguração da pavimentação asfáltica da estrada 

José Dani, que liga Otávio Rocha à Mato Perso. O trecho de 3,7 quilômetros teve um 

investimento de cerca de 2,4 milhões de reais, incluindo valores das emendas impositivas 

indicadas em 2020 pelos vereadores César Ulian, Clodomir José Rigo, Claudete Gaio Conte e 

Pedro Sperluk, e pelas bancadas do Progressistas, PDT, PSB e PTB, além de investimentos da 

comunidade e recursos do Executivo. No dia 20, domingo, estive participando da sessão solene 

dos 30 anos de emancipação política do município de Nova Pádua. Estive representando esta 

Casa, a convite do Presidente Maicon Morandi, também estava presente o Prefeito César Ulian, 

Vereador Guga Forlin, no almoço também o Ademir Barp, estivemos lá prestigiando esta bonita 

história no município de Nova Pádua, sendo que Flores da Cunha é município mãe daquela 

localidade. Agradeço à Vereadora Silvana, que participou na tarde de ontem da missa do 

Recanto da Compaixão, representando esta Casa, que também recebeu o convite da comissão, da 

comissão do Recanto. E, na tarde de hoje, participei da reunião do COE, o conselho que delibera 

sobre a Covid, para tratar sobre o uso facultativo de máscaras em ambientes fechados. Na 

reunião, se decidiu aderir a esse uso facultativo, a exemplo de outros onze municípios da região 

da serra gaúcha. Os argumentos são a baixa de casos, o alto índice de vacinação e, ainda, se 

recomenda que a quem não fez a terceira dose da vacina, que procure o serviço de saúde. Isso 

também vai contribuir pra que a gente possa tirar em definitivo as máscaras. O decreto vai ser 

emitido nos próximos dias aí pelo Prefeito Municipal. Lembrar a todos os Vereadores que na 

próxima quarta-feira, às 14:00 horas, haverá sessão extraordinária para votação do Projeto de Lei 

nº 023/2022. Quero parabenizar, né, em nome desta Casa também, a servidora Nara que esteve 
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aniversariando no último dia 16. E desejar a ela muitas felicidades, muita saúde e muitos mais 

anos de vida.  

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

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 21 de março de 2022, às 19h42min. Tenhamos 

todos uma boa noite e uma boa semana!  
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