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SESSÃO 2.693 – SESSÃO ORDINÁRIA 

28 de março de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 28 de março de 2022, às 18h09min. 

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. Uma 

saudação especial também aos homenageados, a Kika, aos moradores da estrada dos Bassanesi 

que se fazem aqui presentes hoje.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

E 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 042/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 025/2022, que “Inclui os Projetos 1736 e 

1737 no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de um Crédito 

Adicional Especial no valor de R$805.000,00”.  

Ofício nº 043/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 026/2022, que “Altera a nomenclatura da 

Unidade Orçamentária número 2 da Secretaria de Desenvolvimento Social, inclui a atividade 

2927 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$119.000,00”.  

Ofício nº 044/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 027/2022, que “Inclui o Projeto 1665 no 

Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$340.000,00”.  

E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório das transferências 

de receitas recebidas pelo Município de Flores da Cunha relativo ao mês de fevereiro de 2022, 

para conhecimento dos Vereadores.     

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 002/2022, de autoria do Vereador Diego 

Tonet, que “Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo de Flores da Cunha, 

estabelece as diretrizes de ação governamental e dá outras providências”.  

Indicação nº 039/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que faça o calçamento da rua Angelo Piccoli, no bairro Vindima, conforme imagens 

anexas a esta indicação. 

Indicação nº 040/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal o reparo de um buraco na entrada do loteamento Parque dos Pinheiros. 

Indicação nº 041/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de uma parada de ônibus coberta na rua Júlio de 

Castilhos, esquina com a rua Caetano Boscato, no bairro Aparecida. 

Indicação nº 042/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a reforma total dos brinquedos na praça Nova Trento, 

conforme imagens anexas a esta indicação.  

Indicação nº 043/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a repintura das faixas oblíquas nas ruas Ernesto Alves e 

General João Manoel, na praça Nova Trento. 
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Indicação nº 044/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a colocação de placa que denomine a estrada Henrique Verdi. 

Indicação nº 045/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a ampliação da parada de ônibus coberta existente na rua 

Aurélio Scopel com a rua 15 de Novembro, em Nova Roma, conforme imagens anexas a esta 

indicação. 

Indicação nº 046/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada uma banca de madeira ou de concreto no abrigo de ônibus 

localizado no bairro Pelizzer, em Monte Bérico, próximo à vinícola Scopel. 

Indicação nº 047/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias na estrada do travessão Alfredo Chaves, no 

sentido da capela Medianeira, passando pela reciclagem de lixo e contornando até a vinícola 

Gazzi. 

Indicação nº 048/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de um redutor de velocidade na rua Borges de Medeiros, próximo ao 

número 6450. 

Indicação nº 049/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que instale um abrigo de passageiros na parada de ônibus localizada na estrada da 

comunidade de Nossa Senhora Medianeira, conforme imagem anexa a esta indicação.  

Indicação nº 050/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que interfira, junto ao Governo do Estado, para que substitua as placas de trânsito no 

trevo de intersecção da RS-122 com a VRS-314. 

Indicação nº 051/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de uma mureta ou defensas metálicas em um ponto da estrada que liga os 

distritos de Mato Perso e Otávio Rocha, que se encontra no início da descida da comunidade de 

Santa Juliana, sentido Otávio Rocha, próximo à família Dariva. 

Indicação nº 052/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de contêineres de lixo orgânico e seletivo no travessão Alfredo Chaves, 

próximo à residência de Darci Menegat. 

Ofício do Presidente da Comissão Especial da Água, Vereador Vitório Francisco Dalcero, que 

convida para participar da reunião da comissão no dia 24 de março de 2022, às 15:00 horas, no 

plenário desta Casa, a fim de debater com o Senhor Guilherme Guila Sebben como o 

gerenciamento correto de resíduos impacta no meio ambiente e nos lençóis freáticos. 

Moção nº 003/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Senhor Olir Schiavenin, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Flores da Cunha e Nova Pádua, extensiva a toda diretoria e associados, pelos 60 anos de história 

da entidade. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Cartão de felicitações de Páscoa da comunidade escolar Rio Branco.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa tarde, Senhor Presidente; Colegas 

Vereadores e Vereadora, público aqui presente, imprensa, demais pessoas que nos prestigiam 
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pelo canal do Facebook. Trago aqui, faço defesa de algumas indicações que protocolei durante a 

semana passada em relação, trago a conhecimento da mesma forma, onde necessita de mais um 

abrigo de passageiros na rua Júlio de Castilhos, bairro Aparecida, esquina com a rua Caetano 

Boscato, onde já tinha e, por motivos aqui já mencionados, foram removidos e necessita mais 

uma vez que seja instalado outro naquele local. Também faço uma indicação onde peço a 

reforma de alguns, da forma geral, dos brinquedos da praça Nova Trento, pois se encontram 

partes enferrujadas, onde se deslocaram, não tem como operar o brinquedo. Da mesma forma, a 

academia ao ar livre bastante deteriorada por questão do tempo e o pessoal muito usa 

principalmente os idosos que fazem academia ao ar livre necessita daqueles, daqueles aparelhos, 

né? Da mesma forma, percorri a praça, encontrei torneiras com vazamento, canos trincados, 

então dar uma atenção, fazer os devidos reparos, pra que a gente não possa aí estar vindo pagar 

esses acréscimos de contas de água referente a esse, a essas manutenções e, da mesma forma, dar 

qualidade de vida aí pros nossos munícipes principalmente crianças, os idosos que utilizam da 

nossa praça aí, famílias, um local muito bonito em nosso município e que fazem, comunidade 

utiliza deste espaço. No mais era isso, Senhor Presidente. Agradeço a oportunidade. Meu muito 

obrigado.    

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, a 

Vereadora, funcionários desta Casa, público aqui presente, quem nos acompanham nas redes 

sociais; e, em especial, a homenageada desta noite, Tatiane, a Kika, exemplo a ser seguido pela 

sua dedicação e determinação. Faço defesa da indicação 046 com essa justificativa: Solicito que 

seja providenciado este item, ou seja, um banco para que os usuários principalmente os idosos 

não permaneçam de pé a espera do transporte. Esta demanda é solicitada pelos moradores de 

Monte Bérico há muito tempo. Solicito que essa indicação seja atendida com brevidade. Certo de 

seu pronto atendimento, agradeço. Também faço a defesa da indicação 047 onde que a 

justificativa que solicito que seja providenciado o patrolamento da referida estrada, pois a mesma 

encontra-se em péssimas condições. Há muito tempo esse serviço já vem sendo solicitado, 

portanto solicito que essa indicação seja atendida com brevidade. Certo de seu pronto 

atendimento, agradeço. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Neste momento, passo a 

palavra à Silvana De Carli.  

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

comunidade que nos acompanha aqui na sessão, os moradores da estrada dos Bassanesi, bem-

vindos a nossa Casa; a Kika, que será homenageada; a quem nos acompanha também pelas redes 

sociais. Apresento nessa semana três indicações ao Poder Executivo, das quais também já 

estamos tratando diretamente com, com o Executivo, só pra deixar registrado então os nossos 

pedidos. É uma parada de ônibus na estrada lá da comunidade Nossa Senhora Medianeira então 

pras crianças aguardarem o transporte. A gente sabe que no interior demora às vezes o transporte 

chegar, não tem horário exato, enfim, às vezes fica na chuva, no sol, é muito importante então 

termos essa parada lá. Também aqui na Borges de Medeiros, no final, quando a gente desce 

aquele morrão, lá embaixo tem acontecido diversos acidentes ali, os moradores já tiveram o 

portão derrubado quatro vezes. Então que a gente pudesse colocar um redutor de velocidade aí 

no final da Borges. E também, um calçamento na rua Angelo Piccoli, lá no bairro Vindima, que 

os moradores também já estão se organizando para a sua contribuição da base, pra que possa dar 

também mais qualidade de vida para quem reside naquele bairro. Era isso essa semana. Muito 

obrigada, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

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

Vereadores; a Vereadora, assessores e servidores da Casa, público aqui presente, a imprensa, os 

homenageados da noite e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje trago indicações 

ao Senhor Prefeito Municipal atendendo o pedido e solicitação de nossos munícipes. Atendendo 

à Lei Municipal 3.630/2022, que denominou a estrada Henrique Verdi, solicito a colocação de 

uma placa com sua denominação, a fim de identificar e orientar as pessoas que utilizarem a 

rodovia. A outra indicação solicita ao departamento de Trânsito para que seja providenciado a 

repintura das faixas oblíquas da rua Ernesto Alves e rua General João Manoel na praça Nova 

Trento, melhorando a orientação dos motoristas que estacionam os seus veículos no local, 

otimizando a ocupação dos espaços disponíveis. Com esta outra indicação, solicito que seja 

providenciado a ampliação da parada de ônibus coberta existente na rua Aurélio Scopel com a 

rua 15 de Novembro, no bairro Nova Roma, para que os estudantes, os trabalhadores, enfim, os 

usuários do transporte fiquem mais protegidos do sol e da chuva. (Exibição de imagens e vídeo 

através da televisão). Conforme os Colegas Vereadores podem observar, é uma parada muito 

pequena para abrigar tantas pessoas que utilizam aquele paradouro, ainda mais agora que 

estamos entrando no período de tempo mais instável com a chegada do inverno. Como julgamos 

ser importante as indicações apresentadas, solicitamos a devida atenção as mesmas. 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 do Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, eu transfiro o meu tempo ao 

Colega Vereador Luizão.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite a todos! Gostaria primeiramente a 

desejar um boa noite ao nosso Presidente, também aos Nobres Vereadores e Vereadora, ao povo 

que se encontra aqui presente; em especial, a Kika, homenageada da noite; também ao Patrick, 

ao Paulus; à família Bassanesi que eu vejo aqui, a Angélica que foi do projeto de Vereador Por 

Um Dia nesta Casa, seja bem-vinda; e também, um boa noite a todas as pessoas que nos assistem 

através das plataformas digitais no nosso município. Fico muito feliz em ocupar a tribuna nessa 

noite, Senhor Presidente, para falar de um projeto da nossa autoria, da, do gabinete do povo, né, 

que é o Projeto 088/2021, que é um assunto bastante importante na nossa comunidade, que é os 

maus-tratos com os animais. E nós encaminhamos esse projeto e essa noite vai à votação e nós, 

desde já, pedimos o apoio dos Nobres Vereadores para que se aprove esse projeto. Então eu vou 

ler um pequeno texto, falando da causa dos, dos animais e da importância desse projeto em nosso 

município. Nas últimas décadas, a humanidade tem se sensibilizado contra ações de crueldade e 

maus-tratos contra animais domésticos e silvestres, levando a vários países a criarem regras mais 

rígidas de proteção aos animais. A sociedade vem entendendo que os animais realmente devem 

ser protegidos contra crueldades e maus-tratos. Através dessa consciência, vem aumentando 

consideravelmente as mobilizações populares contra certos costumes, como a tourada na 

Espanha e México, e a farra do boi no sul do Brasil. Ainda há vários esportes que utilizam 

animais, como a briga de canários e a briga de galo, que constituem verdadeiros costumes 

culturais em certas regiões do país estão sendo combatidos. Entre os atos de maus-tratos e 

crueldades, estão o abandono, manter o animal preso por muito tempo, sem comida e contato 

com, e contato com seus donos irresponsáveis, deixar animal em lugar impróprio e anti-

higiênico, envenenamento, agressão física covarde e exagerada, mutilação, utilizar animais em 

shows e apresentações ou trabalho que possa lhe causar pânico e sofrimento, não procurar um 

veterinário se o animal estiver doente. Atualmente o Brasil tem como proteção aos animais a 

declaração universal dos direitos dos animais da Unesco, a qual foi celebrada na Bélgica, no ano 
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de 1978 e subscrito pelo Brasil. Consta entre os direitos dos animais o de não ser humilhado para 

simples diversão ou ganhos comerciais, bem como não ser submetido a sofrimentos físicos ou 

comportamentos antinaturais. Ainda, no artigo 14, da Carta da Terra, criada no Rio+5, que diz 

que devemos tratar todas as criaturas decentemente e protege-las da crueldade, sofrimento e 

matança desnecessária. A Lei dos Crimes Ambientais, em seu artigo 32, tipifica como crime o 

ato de praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 

domesticados, nativos ou exóticos. A pena para esse tipo de crime é a detenção, que pode ir de 

três meses a um ano, além de multa, ou seja, maltratar animal é crime. A Constituição Federal, 

em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, veda qualquer prática que submeta os animais à 

crueldade ou agressão. Segundo o dispositivo constitucional, é dever do Estado e da coletividade 

zelar pelos animais e, ao mesmo tempo, impedir práticas que os submetam à crueldade. 

Corroborando com a Constituição Federal, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei Federal nº 

9.605/98 e o Código Penal proíbem as práticas de maus-tratos aos animais, estabelecendo as 

penalidades tanto para os animais silvestre quanto para os domésticos. Entretanto, a prática de 

maus-tratos e crueldade ocorre constantemente. Assim, o presente projeto de lei visa cumprir 

com o dever do Estado de zelar pelo bem-estar animal, além da responsabilização criminal. É 

necessário responsabilizar o agressor pelos danos decorrentes do seu ilícito. O Estado deve atuar 

de modo multifacetado na educação, na conscientização e sendo sancionador. Não se pode 

esperar apenas que cada ser humano, que cada consciência faça o seu papel no respeito à 

dignidade animal. Por essas razões, ante à relevância da matéria e à causa que é tão nobre, 

solicitamos a colaboração dos Nobres Pares e esse egrégio plenário para que este projeto seja 

aprovado. Então falei um pouquinho do nosso projeto então, né, a história, o porquê a gente se 

haja necessário da aprovação desse projeto. Também agora, eu gostaria de falar também um 

pouquinho da história da Kika, que vai ser homenageada hoje à noite. Gosto muito da história da 

Kika, né, principalmente de uma mulher, nós estamos no mês da mulher e é de extrema 

importância que se faça essa homenagem à Kika, porque ela tem levado o nosso, além da história 

de vida que ela tem, de vencedora, mas também que tem levado o nosso município a vários, 

vários municípios aí do nosso estado e tendo sempre como destaque. Então eu vou ler um 

pequeno trecho também para, para os senhores. O dia 11 de fevereiro de 2018 será lembrado 

para sempre por Tatiane Corso Giotti. Naquele sábado, um casal de amigos convidou ela e as 

filhas Gabriele e Ingrid para irem à missa. Só que a ida se transformou em uma tragédia. Um 

carro acabou colidindo com o veículo em que ela, em que estava Tatiane e ela foi arremessada 

por cerca de 20 metros para fora. Depois do acidente, Tatiane, que era uma pessoa bastante 

extrovertida, se deprimiu e se afastou dos amigos. Para superar isso, ela encontrou no esporte, 

mais precisamente na natação e no surfe adaptado, uma nova inspiração para continuar vivendo. 

A oportunidade surgiu ao conhecer a L’aqua, associação patrocinada pela Universidade de 

Caxias do Sul, a UCS. Conforme o professor Lucas Fruet Gil, que trabalha com pessoas com 

deficiência física, o esporte pode ajudar na construção de uma nova imagem corporal e oferece 

também outras importantes perspectivas. Segundo ele, o esporte é uma ferramenta de 

empoderamento onde a Tati descobriu seu potencial para outras possibilidades, que talvez antes 

do acidente ela nem sabia que existiam. A esportista iniciou as aulas de natação e, devido à 

dedicação, começou a integrar o time da UCS. Já, na primeira competição, a atleta conquistou o 

título nas modalidades de 50 metros e 100 metros. Um grande desafio veio em setembro de 

2019, em Santa Catarina, quando ela conquistou o título dos 600 metros em mar aberto. Essa foi 

sua primeira experiência no mar. “Antes da prova”, diz ela, “eu pensei em desistir, mas pensava 

que cada braçada era um merecimento meu por estar naquele lugar no meio de tantas pessoas 

normais, sem deficiências. Não é por um troféu ou qualquer medalha, mas foi uma conquista 

que mostrou a força e a capacidade que tem”, destaca ela, que conheceu o surfe adaptado por 

meio de entidade que realiza atividades com pessoas com deficiências ou garoupas. A atleta tem 

uma rotina intensa de treinos e se desloca até Caxias do Sul, duas vezes por semana, para treinar 

a natação. Há ainda aulas de fisioterapia e academia. Segundo o fisioterapeuta Huender Cardoso, 

integrante do grupo voluntário Anjos Disfarçados e grande incentivador dos atletas, o esporte 
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possui um poder transformador, porque não é só praticar uma atividade física, mas superar 

muitas barreiras, vencer muitos obstáculos e cada dia se provar ser capaz de conquistar tudo 

aquilo que a gente sonha. Então agora, nós vamos passar um pequeno vídeo, de um minuto e 

trinta, pros senhores conhecer um pouquinho mais da história da Tati. (Apresentação de vídeo 

através da televisão). Bacana, né, pessoal? Para Tatiane, o esporte fez com que se enxergasse a 

vida de outra maneira. “Hoje eu dou mais valor para as pequenas coisas. Eu agradeço a Deus, 

porque apesar de ter fechado uma porta, que nada é impossível. Sou feliz com o que faço. E o 

esporte me ajudou a ser uma nova pessoa, paciente, confiante e alegre. O esporte transformou 

minha vida”, orgulha-se ela, que hoje é um exemplo de dedicação e superação no esporte e na 

vida. Queria dar um viva aos desportistas de Flores da Cunha, todos aqueles que levam o nosso 

município, né, para outros municípios e, também, gostaria de dar um viva à Tati. Meu muito 

obrigado e tenham todos uma boa noite.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para uso da tribuna, a palavra 

está à disposição do Vereador Ademir Barp, está à disposição do Ademir Barp a palavra.   

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

Vereadores; cumprimentando a Mesa Diretora, os meus Colegas, a Vereadora, servidores da 

Casa, os homenageados da noite; em especial a Kika, né, que bela história! Parabéns à Kika, que 

já nos visitou várias vezes aqui, né, Kika? Que bom que tenha retornado agora, como 

homenageada. A gente se emociona também, porque a gente acompanhou um pouco, né, Clodo 

também, ela já, já nos presenteou com a sua presença aqui várias vezes na, também na gestão 

anterior e, hoje, volta como homenageada. Que bom, Kika, parabéns! Também à família 

Bassanesi, vai ser homenageado com o nome da estrada dos Bassanesi, aí em Nova Roma, sejam 

bem-vindos; às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Então começo fazendo um, 

defesa das indicações que protocolamos nessa semana passada. Uma delas eu acredito que ela é 

muito importante porque diz respeito à segurança no trânsito principalmente da estrada ali do 

Mato Perso. Então, na semana passada, a gente teve a inauguração de um trecho do asfalto, falta 

ainda um pouco pra se chegar ao 4º distrito com estrada pavimentada, mas por enquanto temos 

que fazer a nossa parte e tentar fazer uma proteção lá no início, onde começa a descer ali, a parte 

mais íngreme, a parte mais difícil lá daquela estrada. Então há um trecho em que a estrada ela 

oferece um tanto perigo, porque é aberto e a gente solicita umas defensas metálicas pelo menos 

por enquanto que não chegar o asfalto. Existia umas árvores, elas acabaram morrendo, né, que 

está em cima do perau lá e então agora ficou aberto, foi colocado umas pedras alguns anos atrás 

para proteger, mas assim mesmo, ontem também passei lá e a gente sente essa necessidade e 

sente o perigo daquele local. Então a gente sugere ao Prefeito Municipal, pede que nos auxilie, 

que coloque alguma barreira ou esse guard rail para assim poder evitar algum acidente, que com 

certeza será fatal se alguém se precipitar naquele local lá e acabar saindo da estrada, vai ser 

triste. Não aconteceu ainda até hoje, mas temos que evitar. Com aumento agora do trânsito, então 

a gente espera que isso seja atendido para darmos pouco mais de segurança para aquela estrada. 

Então a gente aguarda o Executivo que nos atenda. Também no, nessa semana passada, passando 

pela rótula aí de que vai pra Nova Pádua, então a gente percebe, acho que alguns Colegas 

também já viram, há umas placas de pare aí na rótula aí que não, não estão mais visíveis e causa 

confusão, que alguns, uns até achavam que era a preferencial pra se fazer quem vinha de lá e 

acabou quase acontecendo os acidente. Então nos solicitaram que a gente interceda, junto ao 

Governo do Estado, através da Prefeitura, a reposição dessas placas, a colocação, não só a 

pintura, mas umas placas mais, mais chamativa, mais visíveis porque essas que estão aí 

realmente estão confundindo os motoristas e tem uma iminência de algum acidente um pouco 

mais grave. Então solicitamos ao Executivo que interfira, junto ao Governo do Estado, para que 

possamos sair na 122, no acesso pra Nova Pádua, essas placas de orientação. Também já havia 

feito em outra, em outras oportunidades, solicitação de umas lixeiras de lixo orgânico e seletivo 

lá na, no travessão Alfredo Chaves, na estrada das Andorinhas, aí próximo à família Menegat, 

que beneficiaria em torno de treze a quinze famílias e eles não tem ainda um local correto para se 
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depositar os lixo orgânico e seletivo. Então nós solicitamos também um par de lixeiras naquele 

local e esperamos ser atendidos pelo Executivo. Também dizer que na última quinta-feira, 

juntamente com o Presidente e a Júlia nos acompanhou, estivemos em Antônio Prado, né, 

Presidente Angelo, pra mais uma audiência, mais uma reunião essa vez do Parlamento Regional 

aqui, com respeito às concessões, aos pedágios e houve uma grande participação. Nosso 

Presidente também se manifestou lá, deixando a nossa preocupação com esses pedágios, com, o 

próximo vai ser instalado aqui no quilômetro 103, adiante um pouco daquele que está agora. O 

nosso Presidente, o Angelo, ele na sua fala citava a dificuldade da região norte do nosso 

município, que falávamos, e até o nosso Deputado Tiago Simon, que é que está capitaneando 

essa, esse movimento, essa luta ali, e nos falou também que, conversando com pessoas inclusive 

comigo, a gente passou essa, essa informação de que o nosso município sofreu, a nossa região 

norte do município acabou sofrendo muito nesses últimos anos em função desse pedágio ali, 

acaba afastando algum empreendedor, criando dificuldades para os que já lá existem. Então o 

nosso Presidente, também na sua fala, enalteceu esse problema e outros municípios também 

trouxeram todas as suas preocupações, as suas indignações quanto às concessões que estão 

acontecendo. E, no próximo dia, o edital pode ser votado, né? Então a luta lá inclusive do 

Deputado, do Tiago Simon, é para que se não existisse pelo menos os pedágios, mas que eles 

aconteçam e tenham as suas tarifas um pouco mais amenas, né, então a ideia é que possa ser por 

quilômetro rodado. Trazia aqui na última vez que eu ocupei a tribuna aqui, na penúltima, que 

essas concessões são por 30 anos e é muito tempo. E os retornos que pelo menos as 

concessionárias que são, que vão ganhar essas concessões, demoram muito a começar a fazer o 

investimentos nas nossas estradas e são muitos, são muitas as reivindicações e não se tem assim 

uma segurança ainda que elas vão acontecer de forma imediata. Então mais uma vez o 

Parlamento se reuniu agora, com a nova direção, né, do nosso Corassa lá, o Sabiá, e promoveu 

essa discussão na última quinta-feira, ali em Antônio Prado, na Câmara de Vereadores, a qual 

fomos bem recebidos e bem acolhidos naquele espaço e foi tratado de maneira séria, responsável 

todo aquele assunto das concessões, das outorgas que não aconteceram, os municípios alguns 

distantes, que não tinham nada a ver com o bloco 3, né, Presidente, e ainda se fizeram presentes 

porque a situação ela exige. Então já, nessa Câmara de Vereadores de Antônio Prado, o 

Parlamento Regional definiu, por unanimidade, posição contrária ao programa de concessões 

rodoviárias do Governo do Estado, especificamente ao bloco 3, que prevê a instalação de seis 

praças de pedágios na serra gaúcha. O Deputado Tiago Simon reforçou a sua posição: Somos até 

favoráveis às concessões de rodovias e os investimentos privados, mas não da forma como foi 

concebido. São muitos pontos do edital que estamos contestando, como os valores elevado das 

tarifas, os preços estão muito acima do que seria justo. O que seria um valor justo? Entendemos 

que seria o valor de 0,09 centavos por quilômetro rodado, como foi o valor da concessão da RS-

287, de Tabaí à Santa Maria. E, no caso do bloco 3, o valor estipulado seria o dobro, de 0,18 

centavos por quilômetro rodado. Então nós aqui, entre Antônio Prado e Ipê, imagina-se com 

essa, com essa ideia do, dos quilômetros rodados a dezoito centavos, daria em torno de quatro 

reais, quatro e sessenta ao invés dos seis e noventa e quatro que está sendo proposto pelo 

Governo do Estado. Então também lá o Presidente da CIC de Antônio Prado, o Valdemir 

Ciconetto, se manifestou contra esse modelo de pedágios e do bloco 3 e defende a suspensão 

desse edital. Então falou-se até em fazer um movimento, falou-se até em fazer manifestações 

contrárias a isso, só que o tempo está se esgotando e acredito que nos próximos dias, sim, irá 

acontecer algum manifesto, alguma, alguma ação nesse sentido ali de pelo menos tentar evitar. 

Antônio Prado e Ipê lá vão, talvez seja dos municípios aí os mais afetados, né, vão ser meio que 

sitiados, vão ficar meio lá ilhados aí por essas praça de pedágio. Então eles nos contavam e 

manifestaram lá a sua posição, que tantos anos demoraram pra ter uma ligação, uma interseção 

com os outros municípios e, agora, há um retrocesso por causa dessas praças de pedágio que são 

instaladas lá e que vão dificultar enormemente todo o processo de produção e de transporte 

desses municípios. E vai acabar nos afetando também nós aqui, em Flores da Cunha, por 

consequência, né? Então os próximos dias, nos dizia o deputado, ele solicitou a todos que 
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estavam presentes lá, que é necessário sim fazer algum movimento mais radical. E acredito que 

vai acontecer antes da votação, que será nos próximos dias. Então a preocupação ela ainda, ela é, 

ela existe, ela é urgente e graças a Deus temos pessoas, temos autoridades, temos representantes 

lá que estão nos defendendo. Se conseguirem, talvez não, talvez sim, mas algumas coisas já 

foram conseguido essas melhorias. A outorga foi retirada, só que daí o caução foi grande, né, as 

multas que o pessoal do Governo quer colocar nessas concessionárias que irá vencer a licitação 

são grandes. Então a preocupação ela é constante também no nosso município, que a gente teve o 

exemplo aqui de ter um pedágio instalado no nosso, no nosso território. Então esperamos que 

consigamos sim obter algum resultado de todas essas reuniões que foram feitas. Então também, 

um outro assunto, que estamos trabalhando num projeto que vem ao encontro dos nossos 

agricultores principalmente dos nossos filhos dos nossos agricultores, estamos preocupados 

também com a sucessão familiar nas nossas propriedades, então estamos vendo de um projeto 

ali, talvez um pouco a longo prazo, é que pensa-se bastante nas propriedades, mas às vezes não 

se pensa na sucessão. E se dá, Flores da Cunha ainda graças a Deus dá muito incentivo ao nosso 

produtor, os nossos jovens, né? Então a gente está pensando também no mais um incentivo ao 

jovem agricultor familiar, que tem por finalidade proporcionar apoio aos jovens empreendedores 

que atuam no meio rural, incentivando a diversificação e o aumento da produção, visando a 

elevação de renda da família produtora, fortalecendo as iniciativas diferenciadas para cada jovem 

agricultor. Então, nos próximos dias, estarei conversando também com o Executivo, com o 

Prefeito César, com o Conselho da Agricultura e apresentando, na sua íntegra, esse projeto que a 

gente tem ali para o nosso jovem empreendedor rural. Então, mais uma vez, parabéns à Kika! 

Parabéns ao Bassanesi, nosso amigo freteiro Bassanesi presente aqui, obrigado por estar nesta 

Casa. E logo mais, estaremos votando a moção e esses projetos e esta Casa estará sempre à 

disposição do povo florense e dos que nela precisam, solicitam as suas reivindicações e trazem 

também as suas ideias para nós podermos aplicarmos, algumas transformadas em leis e outras 

em indicações. Então por essa semana era isso. Obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite a 

todos!      

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Neste momento, transfiro a 

Presidência ao Vereador Clodo Rigo para fazer uso da tribuna.  

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

o senhor tem 15 minutos.  

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

cumprimentar a todos os Colegas Vereadores, a Vereadora, nossos assessores aqui presentes, ao 

público e, em especial, quem nos assiste das mídias sociais em casa, do youtube e do Facebook. 

Quero também fazer um cumprimento especial aos moradores da estrada dos Bassanesi, que será 

denominada hoje. Fico muito feliz de poder participar dessa, desta votação de denominação de 

via, porque tenho um carinho muito especial por aquela região. Tenho alguns amigos lá, 

frequento, transito bastante pela estrada, então acredito que vai ser importante também 

denominar pra dar o endereço completo para vocês, né? Tenho ligações de amizades lá, o Sérgio, 

o Menegon, a Janete, o Bassanesi, o Renato, sua filha que foi Vereadora Por Um Dia nesta Casa 

também reside lá naquela, naquela estrada, e parabenizo a Vereadora Silvana pela iniciativa. 

Após a denominação então da estrada, acredito que se deva começar aí uma discussão sobre 

recursos pra pavimentação asfáltica também, né, e eu estarei auxiliando no que for possível. 

Acredito que a Silvana também tem essa intenção de auxiliar nessas questões da busca de 

recursos para posteriormente se abrir essa discussão. Quero cumprimentar a Tatiane Corso 

Giotti, parabenizar pela sua, suas conquistas, né? Você que é um exemplo de dedicação, de 

superação e, agora também, dentro do esporte, né, isso é muito importante. Eu li, vi no vídeo, 

muito bonito, onde dizia que o esporte transforma vidas, e eu acho que isso é muito importante. 

Também quero comentar um pouquinho sobre o esporte, porque sou defensor do esporte. No ano 

passado, indiquei uma emenda impositiva desta Casa para auxílio aos atletas, para dar um 
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incremento no valor. Não foi muita coisa, mas já foi um incremento um pouco maior pra que a 

gente possa, sim, valorizar nossos atletas, pra que eles possam sair e competir se auxiliados pelo 

Poder Público, e isso é muito importante, Poder Público tem esse papel também de desenvolver o 

esporte e incentivar. Esse ano foi um ano para que fosse visto como seria aplicado, ter um estudo 

de caso aí. No ano que vem, com certeza estarei encaminhando novamente emenda para o 

auxílio aos atletas, para que chegue efetivamente aos competidores e que eles possam levar o 

nome de Flores da Cunha para outros estados, muito bem representando este município e se 

desenvolvendo também como pessoas, né? Parabéns! Logo mais, vamos votar a moção. Na 

semana passada não, mas na última, na última tribuna em que estive aqui, 15 dias atrás, 20 dias 

atrás, falei sobre a, sobre criar um material informativo para falar um pouco sobre a nossa saúde, 

sobre o nosso hospital. Sugeri que a Comissão de Educação, Saúde capitaneasse isso, que 

desenvolvesse esse material, já fui procurado durante a semana pelo Presidente Vitório. E vamos 

aí então conversar com a Secretária de Saúde, com a direção do hospital, para que a gente veja 

como pode ser feito esse material explicativo, com o intuito de dar informação pra nossa 

comunidade, de como funciona nosso sistema de saúde, horários que o hospital tem mais 

gargalos, tem mais movimento, o que é uma emergência, uma urgência, o que é uma consulta 

eletiva, enfim, que o nosso hospital seja utilizado também com consciência pra não ser 

sobrecarregado. Temos as UBSs também, que têm horários disponíveis, têm médico, têm exame, 

têm atendimento. Duas semanas atrás, precisei tomar um soro, porque não me senti muito bem, 

na UBS fui muito bem atendido, fiquei uma hora lá deitado, saí novo. Então a gente não precisa 

procurar sempre o hospital, porque o nosso sistema de saúde ele é, mas esse é o intuito do 

material, para que a gente entenda um pouquinho como funciona o hospital e não vá lá achando 

que vai ser atendido como num consultório médico, que muitas vezes no consultório médico 

também demora, e não fique reclamando sem ter motivo. Claro que o hospital também deve 

buscar alternativas e melhorias contínuas para o bom atendimento da nossa população, porque 

ele recebe recursos via SUS, do Município e do Estado, então o hospital se colocou também 

solícito em melhorar os processos. Estive participando também na prestação de contas, no último 

sábado, do hospital Fátima, onde teve também a troca de diretoria. Eles sempre ressaltam as 

dificuldades financeiras, né, que o que salva realmente o hospital é o recurso que vem do 

Município e das emendas parlamentares. Porém, eles estão buscando também atrair mais 

clientes, né, principalmente no que diz respeito a cirurgias, pra movimentar então a estrutura que 

se tem lá e manter a saúde financeira do hospital. Mas esse material que a gente vai elaborar em 

conjunto aqui na Casa, eu também vou estar auxiliando no que for necessário, é para que a 

comunidade entenda um pouquinho mais de saúde, use com responsabilidade, vá em busca do 

hospital só em casos mais, realmente necessários. Eu sei que ninguém vai no hospital porque 

quer, é uma situação complicada, mas que você vá lá e seja atendido dentro das possibilidades, 

não atravanque o sistema, muita gente vai, espera o posto de saúde fechar e vai pro hospital e 

isso a gente tem que educar, então com esse material vai ser um auxílio. Quem não quer 

entender, não vai entender, mas muita gente vai acabar levando isso como lema também e 

transmitindo pra outras pessoas da sociedade e, com certeza, isso vai melhorar nossa saúde. 

Então essa, é papel fundamental desta Casa dar informação e promover esses debates. Quero 

falar também um pouquinho sobre as eleições. Quase 100 mil jovens, de 15 a 18 anos, 

solicitaram o título de eleitor na última semana. Balanço mostra resultado da campanha que 

promove o alistamento desses eleitores com voto facultativo. Semana do jovem eleitor ocorreu 

de 14 a 18 de março. Essa campanha aí foi realizada em um momento em que a Justiça Eleitoral 

registrou menor nível de participação de adolescentes no processo eleitoral nos últimos 30 anos, 

campanha do Tribunal Superior Eleitoral. É importante que o jovem possa já pensar no seu 

futuro, porque a política é o futuro do país. Tomar esse papel de cidadão, fazer o seu título, votar 

e eleger alguém que realmente represente bem. Temos que politizar o jovem desde cedo, assim 

como eles têm que trabalhar desde cedo, né, o menores aprendiz desde os 16 anos, eu acho que 

eles têm que votar também desde cedo e pensar o futuro do nosso país, que é muito importante a 

gente se politizar cada vez mais, porque a nossa política vem sendo mal falada, vem sendo 
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escancarada aí um monte de questões negativas, mas parte de nós também, como eleitores, 

escolher bem. Muitas vezes as condições não nos deixam ser bons eleitores, porque temos 

candidatos ruins, né? Mas acredito que politizando a comunidade, principalmente o jovem, o 

futuro do país vai ser melhor. Agradecer o Vereador Ademir que esteve junto comigo na reunião 

do Parlamento, em Antônio Prado. Como eu disse lá no nosso, no meu pronunciamento, 

representando esta Casa, que a discussão já foi ampla, nós tínhamos o problema aí de 20 anos 

onde as comunidades da região norte tinham que pagar pedágio pra transitar dentro do 

município, ou utilizar o desvio. Dentro do Plano de Concessões e do que a Prefeitura também 

apresentou como alteração, a concessionária vai levar o pedágio um pouco mais adiante, porém a 

gente perde o desvio daí. Pra quem quer sair do município em direção à Vacaria, 116, São Paulo, 

vamos ter que passar por dois pedágios, né, um aqui em Flores da Cunha e um em, em Ipê. Pra 

Flores, é positivo sim, porque evita este deslocamento das pessoas da Restinga, do Carmo, São 

Vitor, que tinham que fazer desvio do pedágio. Porém, num contexto geral, a gente vai ficar 

meio que cercado. Ainda existe a possibilidade de uma manifestação, parece que algumas 

câmaras vão se mobilizar e ir pra tentar postergar a votação, né, esperar um pouco. A 

Assembleia, alguns deputados da Assembleia Legislativa também pensam que pode ser feita 

alguma alteração. Se vão cumprir ou só vieram pra fazer política, a gente não sabe, vamos saber 

nos próximos dias. Mas a gente esteve lá, contribuiu e queremos aí que seja mais justo pra todos 

que circulam, que precisam trabalhar com os seus veículos ou que precisam transitar por dentro 

de Flores da Cunha sejam ouvidos e que tenham, tenham essa, uma melhora nesse sentido. Mas 

os próximos dias, a gente vai ver se vai acontecer alguma manifestação na Assembleia ou via 

câmaras e vamos conversar internamente pra ver se podemos participar ou não, se é válido ou 

não. Também estarei conversando com o nosso Prefeito sobre o que foi atendido dentro do plano 

que Flores da Cunha apresentou. No mais, era isso. Agradeço a atenção de todos e tenhamos 

todos uma boa noite.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo 

Boscari Junior.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Clodo. 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, a Redação Final do Projeto de Lei nº 088/2021, que “Determina que os agressores que 

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

na forma que menciona”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das 

comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, não é de hoje, né, que nosso 

município, temos casos recorrentes de maus-tratos dos animais e é de extrema importância que 

esse projeto venha a ser aprovado, para que nós venhamos, de uma certa forma, penalizar essas 

pessoas, os agressores dos animais, mas não só penalizar, mas fazer com que todo agressor 

desses animais venham arcar com, com as despesas de tratamento clínico, né, referente a esses 

animais. Então todo aquele agressor que, que for constatado que foi o agressor do animal, 

consequentemente se faz necessário com que ele venha arcar com as despesa desse, desses 

tratamentos, pois, caso contrário, o nosso município vai continuar na estaca zero na questão dos 

maus-tratos com os animais. Todos sabem que não faz muito tempo, em nosso município a gente 

teve um caso de, de um animal que foi morto através de um, de maus-tratos. Esse caso veio, veio 

fazer com que nós de uma vez por todas acordasse para esse assunto tão importante e fazer com 
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que esse, com que esse projeto viesse então a essa Casa e acredito que em boa hora. Nós temos 

hoje aqui o Valdecir Paulus, que ele é um defensor assíduo dos animais e tem um trabalho muito 

importante junto à Upeva e pode ter certeza que a Upeva, juntamente com o Valdecir, vão fazer 

com que esse projeto venha andar e o nosso município venha a ganhar e ganhar e muito a essa 

questão. Então peço ajuda dos Nobres Vereadores para que nos apoiem com esse projeto aí, para 

nós colocarmos, não só Flores da Cunha, mas a região também no mapa pra defensoria dos 

animais. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores; mais 

uma vez homenageada da noite, os Bassanesi da mesma forma, faço um título a contribuição ao 

projeto 088 em relação ao bem-estar animal, vi em outros municípios como Bagé, Ivoti, Viamão, 

Canoas, Nova Santa Rita, Vacaria, tem aqui na, Bom Jesus, Esmeralda, municípios da encosta 

aqui que fazem, próximos ao município de Flores da Cunha, da mesma forma, eles aderiram ao 

selo “Delegacia Amiga do Animal”. E uma parceria muito forte, né, Valdecir, o senhor que é um, 

é um voluntário da Upeva e que muito trabalha em prol desta causa, se vê uma necessidade de 

talvez aproximar a delegacia pra esse projeto. Talvez aproximar nesse sentido porque a gente 

necessita de alguém que fiscalize, alguém que venha a punir realmente. O caso que aconteceu no 

município, que teve punição, foi porque ali os que estavam na volta, os moradores, o próprio 

pessoal do Alfredão se mobilizou por justiça. Só que muitos casos que pode, pode ser que tenha 

pessoas que vejam, mas não queiram se expor, acaba ficando na sombra, então apenas uma 

contribuição. Vi que os outros municípios, até o Gabriel Souza, que é Presidente da Assembleia 

Legislativa, foi parceiro, a Fran Somensi, me lembro na época também apoiou essa parceria aí 

da, da delegacia. Então fica aí, me disponho da mesma forma, se o Colega tiver interesse em dar 

a sequência, a gente está à disposição aí pra fazer o projeto tramitar. Também aqui, eu só faço 

uma, um pequeno ressalto, em julho de 2021, eu e o Colega Vitório, a gente entregou um modelo 

de código de proteção animal, trabalhado por uns voluntários da Upeva, que muito se dedicam e 

muito trabalham. E daquele projeto foi apresentado ao Executivo e o Executivo está, acredito, 

analisando a proposta e que logo venha pra essa Casa, também uma forma, uma avaliação pros 

Colegas Vereadores também. Então no mais era isso, Senhor Presidente. Agradecer a 

oportunidade e muito obrigado.  

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

frequentemente eu acompanho, eu sei que existem inúmeros casos de maus-tratos em nossa 

cidade, o Valdecir também muito atuante sempre na causa animal, juntamente com a ONG que 

temos na nossa cidade, a Upeva, né, que faz um trabalho excelente de forma praticamente 

voluntário com as mãos de muitas pessoas, então acredito que devemos sim cada vez mais 

conscientizar a comunidade. E também queria ressaltar aqui, que no projeto de reforma 

administrativa existe também um cargo que seria destinado justamente pra causa animal, né, 

então é importante também que o Poder Público assuma o seu papel, não, é uma causa que não 

pode ficar só nas mãos dos voluntários, né, e sabemos que existe também a preocupação do 

Poder Público em ceder uma pessoa para estar trabalhando para somar esforços junto à causa 

animal, que é tão importante e evitando cada vez mais os maus-tratos e dando condições 

melhores também pra esta causa tão importante. E sou favorável a este projeto.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto de Lei nº 088/2021 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Redação Final do Projeto de Lei nº 

088/2021 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Lei nº 017/2022, que “Denomina de Estrada dos Bassanesi uma via 

pública localizada entre o bairro de Nova Roma e a comunidade de Santa Bárbara, no município 

de Flores da Cunha”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das 

comissões em que o projeto tramitou. 
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VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

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

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

projeto para fazer a defesa. (Assentimento da Presidência). Obrigada, Senhor Presidente. 

Novamente cumprimento os moradores aqui da estrada dos Bassanesi e, também, os que estão 

em casa nos assistindo pelo Face. Enquanto eu vou falando, também vai passar um videozinho 

pra vocês acompanharem e conhecerem melhor a, essa estrada que hoje está recebendo a 

denominação, que ela liga então Nova Roma até Santa Bárbara. (Apresentação de vídeo através 

da televisão). E além do que a gente sempre fala aqui nessa Casa, né, da importância de ter uma 

denominação, poder ajudar na questão da, do endereço, da localização dos moradores, essa 

comunidade tem uma história muito bonita, que começou também com os seus, com os seus, 

com o pessoal vindo da Itália, então que tem agora os descendentes. Então as primeiras famílias 

que chegaram nessa localidade foram as famílias de Luiz Bassanesi, Ernesto Bassanesi e Sandro 

Bassanesi, que são procedentes de Mandova, na Itália. E ainda hoje, possuem descendentes que 

residem na via, a grande maioria ainda está lá é Bassanesi que mora e que estão levando adiante 

os primeiros passos efetuados por essas famílias no cultivo das uvas e, também, de outros 

produtos, como morango, alho, frutas e produtos coloniais. Além disso, mais recentemente tem 

investido no turismo que tem um grande potencial nessa região pela beleza da natureza, como 

vocês podem ver. São paisagens lindas aí no decorrer dessa estrada. E ela também então, essa, 

esse nome estrada Bassanesi, né, objetivo tão, contar com o apoio dos Colegas Vereadores pra 

fazer essa homenagem e a todos que residem ali. Travou o vídeo aí. Ah, está ali, tá! Então nós 

passamos aí, com a ajuda do santo Bassanesi nas casas de todos os moradores, pegando então o 

abaixo-assinado que compõem esse projeto de lei pra dar a denominação da estrada. E também, 

já começamos a conversar sobre a questão do asfalto, como o Vereador Angelo citou, temos 

conversado juntos, né, pelo, pela proximidade que o senhor tem da comunidade, de nos 

auxiliarmos talvez com as emendas impositivas, para que esse asfalto também comece nessa 

localidade. É um trajeto bem longo também, são quase quatro quilômetros de estrada, que liga 

até em Santa Bárbara, lá na comunidade onde tem agora a questão dos morangos também, né, 

que é um atrativo muito importante e turístico ali do local. E essa estrada também ela faz a 

ligação dos que trabalham no aviário dos Menegon então, que vem de Nova Roma, e utilizam 

muito esse trajeto. Então era isso, Senhor Presidente. E agradeço a oportunidade de defender esse 

projeto e homenagear mais uma família importante aí da nossa comunidade.  

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

que ainda nos acompanham, falava na tribuna da sucessão familiar, esse é um exemplo claro da 

nossa região que levaram adiante os passos dos primeiros imigrantes que se instalaram lá e, hoje, 

dão nome a essa via. Então que bom que a sucessão aconteceu e espero que continue 

acontecendo e, agora sim, então o seu endereço oficializado, vai ser eternizado o nome da 

família naquela via e a gente sabe do potencial que tem lá. A gente conversa seguidamente com 

os Bassanesi, com o Renato, a gente passa por lá e a gente vê o incremento que está tendo 

naquela região. E agora, com essa denominação, acredito que ela passa a ser mais conhecida e 

tem o endereço certo das pessoas que moram lá, dos empreendimentos que vão ser instalados, 

que estão ali também agora vão ter o seu endereço oficializado, vai ser fácil de, de achar os 

Bassanesi lá, oficialmente, quando vem alguma correspondência, quando tem algumas entregas 

pra fazer, a gente sabe que no interior às vezes é difícil. Agora tem uma referência que passou 

por esta Casa e, agora, vira lei e o nome da família fica eternizado também no nosso município, a 

família que contribuiu tanto aqui com Flores da Cunha. É um nome conhecido, um nome 

tradicional e agora tem a sua via denominada. Então parabéns à Vereadora, autora do projeto, e 

que os Bassanesi possam ver a pavimentação dentro de pouco tempo. Então o que depender 



 

Anais 2.693, da Sessão Ordinária do dia 28 de março de 2022. 91 

desta Casa, com certeza também faremos essa etapa agora, depois dessa denominação que a 

gente está dando nessa noite e, agora, a próxima etapa, quiçá (ininteligível). Então parabéns à 

família Bassanesi!  

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

primeiramente parabenizar a Silvana pela iniciativa, né? Uma proposta muito bonita também de 

nomear então a estrada dos Bassanesi. Minha avó também tinha sobrenome Bassanesi, talvez 

tenhamos um pouco de parentesco de longe. E eu já estive passando diversas vezes de bicicleta 

por essa, por essa rota ali, uma estrada muito bonita, diga-se de passagem, e acredito que 

futuramente poderá motivar um roteiro turístico também por ali, né? Independente da 

pavimentação chegar ou não, já é uma estrada muito bonita. E tenho certeza que muito em breve 

poderá sim ser contemplada também. Ali já, como a Silvana mencionou, uma rota onde que tem 

os morangos, recentemente um empreendimento foi inaugurado ali perto, então acredito que essa 

rota poderá sim estar não só beneficiando os moradores que ali residem, mas também toda a 

comunidade de Flores da Cunha com a sua nomeação e, futuramente, talvez com uma 

pavimentação também. Então parabenizo a família Bassanesi, a Silvana pela indicação ali do, da 

nomeação. Era isso.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, da mesma forma eu quero 

parabenizar a família que se faz aqui presente. Uma homenagem justa de quem trabalha, Senhor 

Presidente, quem gera receita no município, de quem planta, colhe, de quem leva alimento não 

só na mesa, hoje, do munícipe de Flores da Cunha, mas quem leva fora daqui. Estava antes 

falando com o Vereador aqui, uma lástima mesmo essas novas praças de pedágio que vem ser 

instaladas porque acaba acarretando no preço, no custo do produtor. Da mesma forma, empresas 

que empregam pessoas de Flores da Cunha, empreendimentos turísticos sendo instalados novos 

no município, então o asfalto nada mais é do que os impostos deles voltando pra qualidade de 

vida em frente às suas propriedades, ter uma estrada decente aonde tu possa passar, levar a sua 

produção, que hoje o essencial pra tirar a produção de dentro da, da sua propriedade é a estrada. 

Então mais uma vez parabéns aqui à família que se faz presente e contem da mesma forma com 

esse Vereador, com essa bancada que está sempre à disposição. Muito obrigado, Senhor 

Presidente.   

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, em 

especial a Colega Silvana pela, pelo projeto, dizer que somente nós estamos aqui votando o 

nome da estrada, o nome público para essa estrada. Eu também tenho dois projetos, um aí na 

capela São Francisco e outra na comunidade de São Gotardo também. Infelizmente nós temos 

ainda no nosso município muitas ruas, muitas estradas que não tem denominação. E isso então, 

em pleno 2022, a nossa cidade deveria estar toda ela já nomenclada com os números das casas 

pra falsa identificação. Então eu quero aqui parabenizar a Vereadora Silvana. A questão da 

pavimentação aí é outro caso, é outro departamento. Antes, nós temos que tornar uma via pública 

com o nome para depois, futuramente, através ou de emendas, que nem foi falado, através do 

turismo, que possa se fazer melhorias. Mas hoje, nós estamos somente votando o nome para essa 

via pública. Então amplamente favorável ao projeto da Vereadora Silvana.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, também vejo a importância 

da denominação a essa estrada para podermos ter o começo e o trabalho juntos para poder ter a 

pavimentação para essa estrada que lá é muito importante. Então tudo tem que ter um começo e 

o começo pra poder fazer um trabalho juntos é dessa maneira. Quero parabenizar também a 

Vereadora Silvana. E dizer pros moradores que também venho dessa mesma região e vejo a 

importância da gente poder fazer um trabalho, um trabalho em conjunto, pra poder passo a passo 

conseguir buscar juntos a pavimentação para esses moradores lá. Sou favorável. Muito obrigado, 

Senhor Presidente.    
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 017/2022 

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

confirmem seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 017/2022 aprovado 

por unanimidade.  

Em pauta, 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”. 

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: Em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Estamos então fazendo uma pequena alteração pra 

estender também a gratuidade para os estudantes da educação de jovens e adultos, o EJA, do 

ensino fundamental, sendo que a Lei 3.018, de 2013, prevê somente para os estudantes do EJA 

do ensino médio. Ocorre que atualmente a educação dos jovens e adultos não está sendo 

operacionalizada em nosso município por conta do pequeno número de interessados. Assim, 

temos alguns estudantes do EJA que se deslocam para a cidade de Caxias do Sul para cursar o 

ensino fundamental e médio. Ainda convém registrar, que a gratuidade proposta não gera 

aumento de despesas para o município, pois são apenas seis estudantes e irão utilizar os ônibus e 

as linhas existentes. Sendo assim, é plenamente viável principalmente se confrontada com os 

benefícios que proporcionará à sociedade, pois o objetivo principal é investir nas pessoas e 

elevar o nível de qualidade de vida do cidadão inclusive no aperfeiçoamento da mão de obra 

local. Por isso então pedimos aos Colegas Vereadores que nos acompanhem no voto favorável a 

este projeto.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, queria só fazer um 

comentário, algumas vezes até citei em reuniões de comissões, na época que eu fui estudante 

também, indo até a Universidade de Caxias do Sul há não muitos anos atrás, não foram poucas as 

vezes, que além de pagar o transporte, tinha que pagar, na época não era gratuito, se voltava 

muitas vezes até de pé do ônibus, de noite, cansado, após estudar, após trabalhar o dia inteiro, 

muitas vezes tinha que voltar de pé e ainda pagar. Então fico muito feliz em ver que há um 

compromisso com o Poder Público com os estudantes para que tenhamos cada vez mais uma 

capacitação para que consigam concluir também os seus estudos, né, e assim a gente sabe 

conseguir um, uma melhor colocação muitas vezes também no mercado de trabalho. Então sou 

muito favorável a este projeto porque também vivi e sei o quanto é difícil trabalhar, pagar muitas 

vezes o transporte e tê-lo como um benefício é muito bom para a nossa comunidade. Então sou 

favorável. Era isso.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, quero registrar a 

minha satisfação em ver a continuidade e ampliação da oferta de transporte gratuito a estudantes 

que buscam instrução, pois sabemos que todo o conhecimento adquirido por nossos estudantes 

vai gerar retorno positivo nos diferentes setores de atuação em nosso município. Peço à 

Secretaria da Educação que olhe com carinho as demais demandas levadas pela super comissão e 

por vereadores para atender a outros deslocamentos de estudantes de nosso município. Também 

peço que seja flexibilizado para que professores, quando buscarem qualificação principalmente 

no turno da noite, seja possibilitado que os mesmos utilizem o transporte gratuito, facilitando a 

logística e diminuindo os custos do deslocamento. Sabemos que a educação vai além da 
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transmissão de conteúdo das disciplinas curriculares, ela contribui para a formação cidadã e 

promove a transformação do meio social para o bem comum. Obrigado, Senhor Presidente.  

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

faço coro aos Colegas e ao nosso professor diretor Vitório da alegria quando se chegam projetos 

dessa escala na nossa Casa. A gente fica feliz porque está propiciando às pessoas, esses jovens a 

estudarem. Então esse processo que iniciou lá em 2013, com o prefeito Lídio, está dando 

continuidade e está sofrendo essas emendas positivas, essas, esses ajustes que são estendidos 

esses projetos que vem facilitar os nossos estudantes. Então sempre que aparecerem esses 

projetos, sempre que solicitado, iniciados nesta Casa ou não, ou vindo do Executivo, seremos 

favoráveis sim a estender esses benefícios aos nossos estudantes. Então sou amplamente 

favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, vejo a valorização do 

nossos munícipes, isso nos alegra sempre que favorecemos ao povo de Flores da Cunha. Sou 

totalmente favorável.  

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

auxílio que o nosso Executivo Municipal vem trazendo, o ano passado nós já aprovamos aqui 

nesta Casa, algumas classes de alunos que foram beneficiadas e este ano então novamente. Vale 

frisar que o Município de Flores da Cunha mantém essa prática de, do transporte gratuito já há 

alguns anos e a cada, a cada ano que passa vai sendo acrescentada algumas classes, algumas 

classe de alunos que vão até Caxias buscar o estudo, mas sempre respeitando a nossa lei, que é 

estudo técnico, estudo profissional que não existe aqui em Flores da Cunha. Nós sabemos que 

fomos procurados por outros alunos também, que gostariam de ser beneficiado com esse 

transporte, mas infelizmente hoje eles ainda não se encaixam dentro da nossa lei municipal, que 

é exclusivamente pros alunos que vão cursar curso técnico ou superior, mestrado. E hoje, nós 

estamos aqui liberando pra quem vai cursar o EJA. Então eu sou amplamente favorável cada vez 

que nós investirmos, independente da investimento, se é no transporte, se é numa bolsa de 

estudo, sendo investimento numa escola, numa, um benefício pra um aluno, pra um estudante, 

sempre nós estamos fazendo pra nossos alunos, os nossos crianças e jovens de Flores da Cunha. 

Então amplamente favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 021/2022 

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 021/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, Projeto de Lei nº 024/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Suplementar no valor de R$1.422.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) 

do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então esse projeto que estamos analisando nesta noite 

e trata então de uma abertura de um crédito adicional suplementar no valor de um milhão, 

quatrocentos e vinte e dois mil, para a criação de uma intersecção ali no acesso que vai à Linha 

80, logo depois da Fante, descendo, lá na curvinha onde tem várias empresas instaladas e, 

também, outras que estão vindo se instalar nessa, nessa via que liga à Linha 80. A finalidade 

então é a conclusão da construção dessa intersecção da Linha 80, que iniciou o ano passado e foi 

paralisada por causa dos moradores e tem o objetivo principal então de reduzir aí os riscos de 

acidentes para veículos que acessa a RS-122, vindos lá pelo acesso da Linha 80 e, também, pra 

facilitar o acesso de automóveis e caminhões de carga pesada por causa das empresas que estão 
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instaladas aí no entorno. Então peço aos Colegas Vereadores que nos acompanhem no voto 

favorável a este projeto.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, também faço minhas 

colocações frente a esse projeto, que vem de encontro a uma indicação, uma cobrança que fiz 

durante o ano passado em relação ao trevo mais precisamente da Hidrover, né, uma empresa que 

se instalou no município de Flores da Cunha no ano de 2017, vindo de Caxias pra cá, ainda era 

governo do nosso prefeito Lídio Scortegagna, que empregou muita, muitas pessoas no município 

trazendo bastante vagas selecionadas pra aquela empresa. Então vejo de uma forma, uma forma 

muito importante da gente estar auxiliando, né, com esse, com uma obra desse tamanho que é o 

trevo de acesso não só a essa empresa, mas a todas, a todas outras empresas que se, que se 

instalaram ao longo do tempo e até mesmo recentemente, do lado esquerdo daquela via, e serve 

de acesso, da mesma forma, pra quem tem a intenção de acessar a estrada dos Fontana, que liga à 

Linha 80. Então, da mesma forma, me manifesto favorável. E era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado.  

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

apreciando agora, lá em 2019, né, Vereador Barp, nós já recebemos nesta Casa aqui, um projeto 

com, pra liberação de um crédito em, foram setecentos e oitenta mil reais foi na época, e depois 

ainda foi aditivado um valor extra pra conclusão dessa obra, dando um total de novecentos e 

oitenta mil reais, na época, pra execução da obra. Então o Executivo da época fez um projeto, 

encaminhou pra liberação junto à EGR, porque é uma estrada estadual, então depende da 

liberação da EGR, a EGR liberou o projeto e o Executivo começou a executar. Nesse meio 

tempo, houve a contrapartida dos moradores daquelas localidades, que fizeram um abaixo-

assinado reivindicando que eles não conheciam o projeto, não foram consultados sobre o projeto 

e que eles teriam que fazer um, um curso muito grande pra acessar pra quem viesse até a cidade, 

quem viesse da Linha 80, da estrada dos Fontana, pra acessar a Flores da Cunha era proibido. 

Teria que ir até no trevo da Ditrento, fazer o contorno e voltar. Então eles fizeram um abaixo-

assinado, embargaram a obra, infelizmente aí foram gastos, foram gastos alguns mil reais do 

nosso Poder Público na execução do projeto, na obra e, agora, ela vai ser, ela vai ser, o novo 

projeto que foi aprovado, com reunião, com os moradores e as empresas, ele vai ser usado, o 

projeto novo onde que teve que ser pago novamente, por isso que nós estamos aqui, liberando 

um valor de um milhão e quatrocentos mil reais para a conclusão dessa obra, onde que ela podia 

ter ser concluída lá atrás, com valor bem menor se tivesse havido esse diálogo, esse, conjunto 

com as empresas, conjunto com a comunidade para fazer o projeto certo na época e não ter todo 

esse contratempo. Hoje o projeto, o trevo já estaria concluído, tivemos até ameaça de empresa 

sair de Flores da Cunha, segundo algumas pessoas comentaram, devido a não ter esse acesso 

regulamentado. Então estamos então aqui, hoje, aprovando essa liberação desse recurso, para que 

o Executivo então agora, com o projeto aprovado junto à comunidade, consiga concluir esta obra 

tão importante de acesso às empresas daquela localidade. Amplamente favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 024/2022 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 024/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, a Moção nº 002/2022, de Congratulações à paratleta Senhora Tatiane Corso Giotti, 

pela conquista do 1º lugar na prova da Travessia de Palmas, 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. Autoria do 

Vereador Luiz André de Oliveira. Em discussão.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, Senhor Presidente, gostaria de 

pedir aos Nobres Edis que nos ajude, né, em votação unânime, pois a Kika ela faz, através do 
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esporte, ela faz a diferença em nosso município. E eu gosto muito de histórias assim, eu acho que 

todos gostam de histórias de pessoas que, através do testemunho de vida dela, venha a fazer com 

que hoje ela seja destaque. Ela teria tudo pra ficar deprimida, como a gente mencionou na 

tribuna, fazer com que a vida dela parasse por ali, mas ela fez, como se diz o ditado, do limão 

uma limonada. Então peço mais uma vez a ajuda de todos e parabéns mais uma vez à Kika.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 002/2022 está em 

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

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 002/2022 aprovada por 

unanimidade.  

Encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento a Redação Final do Projeto de Lei 

Complementar nº 002/2022, e os Projetos de Leis nºs 025, 026 e 027/2022. Passamos às 

explicações, encerrada a pauta da Ordem do Dia, passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

cumprimento também ao público; em especial, a Tatiane Corso Giotti, Kika, parabéns pela 

história de vida, pela superação junto ao esporte e por todas as conquistas que a gente pode 

acompanhar ali. Queria citar que na última semana estive também em Otávio Rocha, onde que 

foi feito uma reunião pra tratar sobre o tema do empreendimento novo, do crematório, naquela 

localidade, que tem gerado uma certa polêmica entre os moradores. E na oportunidade então, os 

empreendedores estiveram ali presentes, explicando um pouco junto à comunidade, até a 

comunidade se colocou à disposição pra oferecer um novo terreno pra tentar renegociar, pra que 

não ficasse próximo à avenida principal ali de Otávio Rocha. Até vale salientar que a liberação 

inicial foi em 2019, né, então a administração passada deu a liberação, deu a autorização pra que 

essa construção fosse nesse local. E falando com os moradores, o próprio proprietário ali, o 

empreendedor citou que todas as buscas das liberações ambientais já foram feitas junto à Fepam, 

isso tem um custo, então é bem difícil que seja transferido para um novo local agora. Também, 

no sábado de manhã, estive no bairro Nova Trento, junto de um morador, de alguns moradores 

ali, dando uma averiguada na questão dos terrenos baldios que tanto prejudica aquele bairro, em 

especial o loteamento Sonda, então estamos buscando algumas soluções, pedimos também aos 

proprietários dos terrenos que se conscientizem e façam as roçadas, porque já é questão de saúde 

pública, né, está criando bichos, cobras que estão invadindo as casas ali. E, no sábado de manhã, 

também estive na escola Tancredo, no bairro União, onde estava, onde aconteceu um programa, 

o projeto “Juntos na Escola”, então alguns, a Vereadora Silvana também esteve presente, alguns 

secretários, e onde foram feitas algumas atividades junto a alunos, a crianças do bairro ali. 

Queria parabenizar então o Poder Executivo e todos os envolvidos neste projeto. Também queria 

parabenizar o pessoal da Mostra Flores, que organizou os expositores, ontem estive presente, um 

público acima da média do que é normal ver nos pavilhões ali da Vindima, então parabenizar 

mais uma vez a todos que participaram e, também, os organizadores. E queria citar também um 

pouco minha indignação, hoje estive acompanhando, o Colega Clodo também acho que se 

manifestou em redes sociais sobre a queima de quatro contêineres de lixo em nossa cidade. 

Sabemos que muitas pessoas reivindicam ainda para ter um par de container de lixo próximo à 

sua residência e a gente se depara com esses atos, que creio eu sejam vandalismo, porque é muito 

difícil, a gente sabe, um contêiner pegar fogo, né? E se pega fogo, é por falta de cuidado, muitas 

vezes jogado alguma cinza, alguma brasa ali dentro. Mas nesse caso, sabemos que talvez foi por 

causa de vandalismo. Era isso. Uma boa noite e boa semana a todos. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório.  
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VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, primeiramente quero 

parabenizar a Tatiane Giotti, pelas conquistas, pela garra, pela força de vontade. Parabéns! 

Continue com essa disposição! Também parabenizar a família Bassanesi, agora denominado uma 

estrada da localidade que vocês residam. Também faço coro para que consigam na caminhada 

uma melhoria mais significativa na estrada e que tão, digamos assim, buscado asfalto chega 

também pra localidade de vocês. Buscando ampliar os conhecimentos sobre a temática do meio 

ambiente, a Comissão da Água, composta por mim e pelos Vereadores Diego e Luiz, esteve 

reunida na última quinta-feira, com o Senhor Guilherme Guilla Sebben. Também quero 

agradecer a participação dos Vereadores Horácio e Clodomir, da Vereadora Silvana, das 

assessoras Morgana e Shamila, dos assessores Marcelo e Marinho, e do doutor João Henrique. 

Que aula sobre meio ambiente tivemos na quinta-feira! Quero destacar a importância dada pelo 

palestrante da nossa necessária tomada de consciência com a preservação e conservação do meio 

ambiente. Se continuarmos agredindo a natureza nos moldes que estamos agindo, os impactos 

negativos ao meio ambiente serão irreversíveis. Nossa mãe natureza grita por socorro. E nós 

moradores de Flores da Cunha, o que estamos fazendo para preservar e conservar o meio 

ambiente? Penso que nós, como legisladores, devemos cobrar mais das autoridades competentes 

ações práticas. Cito como exemplo estações de tratamento de esgoto, ou seja, um maior 

investimento no saneamento básico do nosso município. Também gostaria de parabenizar a todos 

pela organização da Mostra Flores e a Feira Agroshow. Já estamos com saudade e contamos para 

o ano de 2023 novamente com esses eventos. Obrigado pela atenção. Um boa semana e uma boa 

noite a todos e todas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Abro mão.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Na última semana, então estive também 

participando da Comissão da Água, ali com o Vereador Presidente da Comissão, o Diretor 

Vitório, também o Diego, Horácio, a Silvana, o Clodo, muito importante, né? Agora que nós da 

comissão estamos também trabalhando a questão, né, Diretor, da, do saneamento básico, o 

tratamento do nosso esgoto, é um assunto bastante relevante, que temos que tratar com o maior 

cuidado possível, e trabalhar ações que venham fazer com que esse tema nós, a gente possa estar 

resolvendo de uma certa maneira. Também, na terça feira passada, à noite, tive a oportunidade de 

participar na comunidade do bairro Pérola, junto com os moradores que nos, nos chamaram, para 

que nós pudéssemos estar ajudando na organização da nova comissão do bairro, bairro esse que 

vai ser criado uma nova comissão, presidente, tesoureiro, vice-presidente, toda as formalidade 

possível, para fazer um bairro muito mais organizado e trabalhar juntamente com o Poder 

Público nas questões de melhorias dentro daquela comunidade. Também hoje, tive a 

oportunidade de estar visitando o nosso juiz, o Senhor Excelentíssimo Daniel da Silva Luz. 

Todos sabem do nosso trabalho em conjunto, né, que a gente fez juntamente com a 

desembargadora do Estado do Rio Grande do Sul, para que esse juiz viesse ao nosso município. 

Também comentou ele dos, dos processos que tem em atraso, mas que, disse que vai dar uma 

atenção muito especial e que logo, logo nós vamos estar colhendo os frutos desse trabalho que 

ele vai, que ele já está desenvolvendo em nossa comunidade. Desejei a ele sucesso, boas-vindas 

e que poderia contar com o Poder Legislativo então. Também gostaria de mais uma vez 

agradecer ao Huender, que eu não podia deixar de mencionar, foi ele que fez o trabalho da 

montagem do, do vídeo da, da nossa Kika. Era isso, Senhor Presidente. O meu muito obrigado, e 

tenham todos uma boa noite! 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

ao Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; pessoas que nos 

acompanham, realmente na terça-feira, dia 22, tivemos uma reunião em Otávio Rocha, aí no 

tema do momento um tanto polêmico lá, da instalação desse crematório de animais lá no 3° 

distrito e numa localização próxima a pontos turísticos de Flores da Cunha, mais precisamente lá 

do distrito de Otávio Rocha. Então a polêmica ela existe, ela foi criada e tentamos de alguma 

forma buscar junto às pessoas responsáveis, tanto do Poder Público, tanto das lideranças da 

comunidade e tanto dos empreendedores, uma explicação um pouco mais profunda, coisas que 

havia solicitado também nessa Casa e essas informações acabaram não acontecendo nos últimos 

tempos. O que houve em 2019, foi uma certidão de zoneamento, não foi liberação de todo o 

empreendimento a ser instalado lá, porque acreditamos que, eu particularmente acredito que é 

muito mais necessário de documentação a mais do que simplesmente uma certidão de 

localização, uma certidão de zoneamento para esse tipo de empreendimento. Temos que convir 

que não é um empreendimento normal pra, pra nós, nós da região, né, então é um tanto diferente 

e por isso causa esse desconforto todo. As informações não chegavam, não aconteciam e, por 

momentos, por muito tempo, acreditou-se que não seria concluído, não seria instalado lá, pois 

não se tinha essas informações. Nos passou assim uma ideia que era uma coisa tão fácil e tão 

simples, mas que, por outras vezes, tantos outros empresas, tantos outros empreendimentos são 

necessários muitos documentos e aquilo não aconteceu realmente com, como essa, essa empresa 

que está querendo se instalar. Então eles pediram, sim, uma certidão de zoneamento na Prefeitura 

na época, em 2019, mas de lá para cá poucas informações e pouca busca por liberações, por 

licenças junto ao nosso Município de Flores da Cunha. Mas, em 2021, acredito que eles tenham 

consultado sim o Executivo e não sei o que que realmente aconteceu ou se foi, as coisas foram 

acontecendo e eles, o próprio empreendedor acreditava que estivesse tudo bem, por causa que ele 

tinha conversando com a Fepam de alguma forma. Então paira sim muitas dúvidas e acreditamos 

ainda que teremos um pouco de assunto ainda para os próximos dias. Então a comunidade está 

apreensiva, tanto é que ofereceu sim um outro local, porque como se trata de uma rota turística é 

um tanto desconfortável termos esse tipo de empreendimento. Não somos contra a chegada dessa 

empresa, mas sim a sua localização. Então teremos uns capítulos ainda a ser confeccionados e 

trabalhados nos próximos dias. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Clodo Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, eu começo então aqui dando os 

parabéns à Kika! És uma vencedora independentemente dos prêmios, pela tua história de vida, 

dedicação, trabalho, és uma vencedora, parabéns! Família Bassanesi também, que nem eu falei 

anteriormente, sempre é importante a gente lembrar dos nossos familiares, as pessoas que 

trabalharam, que fizeram a história na nossa comunidade, né, então vocês foram homenageados 

com o nome da estrada, parabéns a toda a família de vocês. Quero também falar que talvez aqui 

nessa Casa a maior quantidade de indicações seja pedindo lixeiras, né, containers orgânicos e 

seletivos. E aí, hoje, nós tínhamos a informação, só no final de semana quatro aparelhos foram 

totalmente destruídos, queimados. Dá pra dizer que são marginais, não são seres humanos, são 

marginais que fazem essa depredação, não só nos nossos containers, a gente pode ver na nossas 

praças públicas. Ao invés do pessoal zelar, cuidar, tem pessoas que só querem ver a destruição, 

fazer o mal. Isso daí tudo tem custo! Nós sabemos aqui quanto nós brigamos, quanto nós 

pedimos, indicamos, que os moradores das comunidades, as ruas nos pedem para fazer essa 

intermediação com o Poder Público, pedindo containers, e aí, só nesse final de semana, quatro 

containers avariados, queimados. Então sim, que haja punição, que nem o Vereador Luizão fez o 

projeto aqui, pra punir quem maltrata os animais, nós temos que punir esses animais que 

maltratam os bens públicos, essas pessoas que fazem esse mal. Então queira sim que alguém 
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tenha visto, que alguém tenha identificado, que faça essa denúncia, pode usar o canal da Câmara, 

pode usar o canal da Prefeitura, pode usar o canal da Polícia Civil, Polícia Militar, quem souber, 

por favor, denuncie para que essas pessoas sejam penalizadas pela, que eles vêm acontecendo na 

nossa cidade, né, independente da ação, independente de ser container, que nem eu falei, 

qualquer prédio público, obra pública que seja danificada, que seja denunciada e os infratores 

sejam punidos. No mais era isso. Só desejar uma boa semana a todos e obrigado pela atenção.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Carlos Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, também parabenizar, dar 

todos os elogios aqui pra Kika, que vi no decorrer do teu, da tua história, do teu vídeo, pessoas 

boas que te cercam, que te motivam, que te fazem seguir o rumo do progresso, né? Então mais 

uma vez, meus parabéns, endossando todas as palavras aqui dos meus Colegas já mencionados. 

Da mesma forma, eu pego um gancho aqui do Vereador Barp, enquanto usou a tribuna ele fez 

menções às novas praças de pedágio, o custo que vai ter hoje o nosso produtor pra levar seus, 

seus alimentos, né, sua produção pra uma Ceasa de Curitiba, próprio aqui de Lages, né, vai ter 

que passar. Então é uma preocupação sim, é um, hoje é um fator aqui que a gente tem que 

discutir, tem que se impor, a comissão está aí pra isso, da mesma forma a Câmara está aqui, 

representada pelo Presidente, então são fatores que devem ser avaliados com cuidado. A gente já 

fez nossas manifestações, já me posicionei da mesma forma aqui na Câmara, na tribuna, e 

devemos ter, sim, esse posicionamento. Nós temos um município pujante, mas também não 

podemos ser tão penalizadas assim por parte do Governo do Estado. A mesma forma, eu quero 

aqui dizer que percorri alguns dias dessa semana o interior do município, cheguei a Mato Perso, 

fui visitar o Subprefeito Elson, que muito me recebeu bem na localidade, inclusive me levou a 

ver um, uma rotatória que ele mesmo se orgulha muito em dizer que deu muito trabalho, bastante 

envolvimento por parte dos funcionários públicos, e fico aqui, de uma certa forma, contente, né, 

com a pessoa que é o Subprefeito de Mato Perso. Também levando um gancho aqui, em relação 

ao loteamento Nova Trento, sei que em 15 de março, numa terça-feira à noite, foi feita acredito 

uma reunião lá em relação, que me passaram, teve um episódio aí com alguns bichos 

peçonhentos, né? Fui convidado, da mesma forma, por moradores pra participar, não consegui 

me fazer presente devido aos meus compromissos naquele dia, mas me coloquei à disposição, 

eles aguardam também, da mesma forma, bem ansiosos pra que o Município, da mesma forma, 

que o Executivo faça as devidas cobranças das limpezas, né, uma das maiores reclamações, entre 

outras, que me foi passado. Mas me coloquei à disposição daquela comunidade, da mesma forma 

ajudar nessa, nesse auxílio, nessa cobrança, nessa demanda que, hoje, o outro lado da RS 

também faz parte do município. Então mais uma vez aqui agradecer. Agradecer a presença, hoje, 

de cada um de vocês. E era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

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

Senhor Presidente e Colegas Vereadores, mais uma vez queria fazer um comentário sobre a 

questão do crematório em Otávio Rocha lá, que tem gerado uma certa polêmica. A única questão 

eu vejo que talvez tenha acontecido duas falhas, né? Estando na terça-feira e vendo um pouco a 

indignação dos moradores lá em relação a esse empreendimento, que causa uma certa estranheza, 

penso, né, por que que lá atrás não foi feito talvez uma reunião aberta, uma audiência pública, 

uma conversa, um diálogo um pouco maior, visto que, na saída da reunião, eu conversei com 

alguns moradores, eles me disseram que eles tinham conhecimento já, lá atrás, da possibilidade 

de estar se instalando nessa localidade um crematório, até, de animais. Até um dos moradores 

citou lá um artigo, que talvez venha a falar sobre a questão do zoneamento e, neste artigo, cita 

que predominantemente poderia ser instalado só empreendimentos voltado à questão do 

enoturismo, vinícolas, mas lá no artigo não diz exclusivamente vinícolas, então abre também um 

precedente pra que outras, outros empreendimentos dos mais variados segmentos estejam se 

instalando. Então talvez a gente tenha uma falha de não ter acontecido uma reunião e outra falha 

da nossa lei municipal permitir, né, não está lá exclusivamente vinícolas, empreendimentos 



 

Anais 2.693, da Sessão Ordinária do dia 28 de março de 2022. 99 

turísticos, mas pode ser instalado outros empreendimentos, então tem duas falhas que talvez a 

comunidade precise ter conhecimento também. E agora acredito que, diante como eu falei, de 

todas as licenças, visto que a Prefeitura deu a certidão, mas pelo que eu vi, os demais, as demais 

questões burocráticas elas são exclusivamente praticamente todas a nível estadual, então é o 

Estado quem concede as demais liberações. Acredito que agora a dificuldade é um pouco maior 

de tentar renegociar essa questão, então só a nível de contribuição, era isso que eu queria deixar 

também pra comunidade. No mais, era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na semana passada, esta Casa esteve 

representada nos seguintes eventos: No dia 22 de março, estive representando esta Casa no jantar 

com a presença de todos os coronéis da Brigada Militar de todos os comandos regionais do 

estado que integram aí o conselho superior da instituição, e o jantar aconteceu na vinícola Luiz 

Argenta. No dia 24 de março, reunião do Parlamento da Serra Gaúcha, na cidade de Antônio 

Prado, com a pauta, com pautas da aprovação do estatuto do Parlamento e a concessão rodoviária 

do bloco 3. Também esteve presente o Vereador Ademir Barp. No dia 26 de março, sábado, 

estive na assembleia geral do hospital Fátima, onde aconteceu uma prestação de contas do ano 

passado, evento este que não acontecia nos últimos dois anos devido à pandemia e, na ocasião, 

também foi eleita a nova diretoria do hospital para os próximos anos. Lembrar a todos os 

Colegas Veraedora que na próxima quinta-feira, às 19:00 horas, haverá sessão solene em 

homenagem as ex-vereadoras desta Casa, com inauguração de um local destinado a elas no 

Espaço Memória do Legislativo. 

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

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 28 de março de 2022, às 20h06min. Tenhamos 

todos uma boa noite e uma boa semana!  
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