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SESSÃO 2.697 – SESSÃO ORDINÁRIA 

18 de abril de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 18 de abril de 2022, às 18h06min. 

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. Antes de 

iniciarmos os trabalhos desta sessão e atendendo a solicitação do Prefeito Municipal, através do 

ofício nº 057/2022, protocolado hoje nesta Casa e conforme determina o artigo 113, parágrafo 

primeiro, do Regimento desta Casa, convoco sessão plenária extraordinária para o dia 20 de abril 

de 2022, às 18h30min, para discussão e votação dos seguintes projetos de lei: 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”; 

Projeto de Lei nº 033/2022, que “Autoriza a concessão de subsídio tarifário ao serviço público de 

transporte coletivo urbano de passageiros do município de Flores da Cunha e dá outras 

providências”; e Projeto de Lei nº 034/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$100.000,00”. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

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 054/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 034/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$100.000,00”. 

Ofício nº 055/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 035/2022, que “Disciplina a Limpeza 

Pública no Município de Flores da Cunha, define responsabilidade e dá outras providências”. 

E-mail do Gabinete do Prefeito Municipal, que encaminha convite para a inauguração da 

pavimentação asfáltica dos 4,4 quilômetros da estrada velha, no dia 23 de abril de 2022, às 

10h30min. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação do Projeto de Lei nº 033/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que 

“Autoriza a concessão de subsídio tarifário ao serviço público de transporte coletivo urbano de 

passageiros do município de Flores da Cunha e dá outras providências”. 

Indicação nº 063/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o corte dos eucaliptos, com equipes especializadas, na rua 

Terezinha Fontana Nissola, n° 314, no loteamento Villagio, conforme imagens anexas a esta 

indicação. 

Indicação nº 064/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal o reparo na camada asfáltica da rua Horácio Borghetti, no bairro União, conforme 

fotos anexas a esta indicação. 

Indicação nº 065/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que faça o restauro do calçamento entre as capelas do Cemitério Público Municipal, 

conforme imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 066/2022, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que providencie a sinalização para redução de velocidade na estrada velha, na 

localidade próxima à Vinícola Pipa de Ouro, no bairro São Cristóvão. 
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Indicação nº 067/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de um redutor de velocidade na rua Girólamo 

Mioranza, próximo à Madeireira Tonet, na localidade de Alfredo Chaves. 

Requerimento nº 006/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a retirada do Projeto 

de Resolução nº 002/2022, que “Altera o artigo 2º da Resolução nº 054, de 09 de julho de 2013, 

que estabelece critérios para a concessão de homenagens a empresas e entidades”. 

Requerimento nº 007/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer ao 

Presidente desta Casa a convocação de uma sessão solene em comemoração aos 50 anos da 

Sociedade Recreativa Aquarius. 

Requerimento nº 008/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que requer 

prorrogação, pelo prazo de 15 dias, para emitir o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 

sobre o 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”. 

Requerimento nº 009/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa a relação dos 

servidores detentores de cargos de confiança e de cargos com função gratificada ativos 

atualmente (nome completo), com o respectivo valor de vencimento, cargo e secretaria em que 

estão lotados. 

Ofício nº 019/2022, da bancada do Progressistas, que informa que o Vice-Líder da bancada nesta 

Casa Legislativa será o Vereador Clodomir José Rigo. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Cerimonial da Prefeitura de Porto Alegre, que convida para participar do evento South 

Summit Brasil, nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2022, no Cais Embarcadeiro, em Porto Alegre. 

E-mail da Secretaria Geral da Aprosol, que encaminha convite para participar da solenidade de 

abertura oficial da Exposol 2022 – Feira Internacional, às 10:00 horas, no dia 28 de abril de 

2022, na praça da Bandeira do Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz, em Soledade. 

Cartões de felicitações de Páscoa das escolas municipais Leonel de Moura Brizola e São José. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Boa noite, Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, comunidade que nos acompanha aqui nessa sessão e, também, os que estão em casa. 

Protocolei, nessa semana, então umpedido para que sejam refeitas as calçadas dentro do 

cemitério. A gente sabe que ali muitas pessoas idosas frequentam o local, pelos seus entes 

queridos e há riscos de queda da maneira que a calçada está, inclusive, idosos já cairam nesse 

local. Então esse público me procurou, fazendo esse pedido, a gente encaminhou ao Executivo, 

então espera ser atendido o mais breve possível. E, também, está previsto para que seja feita as 

calçadas na parte nova do cemitério. Então, possivelmente, já seja feito tudo junto essa reforma 

aí no nosso cemitério municipal. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

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

Pequeno Expediente, Vereador Luiz André de Oliveira.  

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

Vereadora, público que nos acompanha nessa noite, também a população que nos assiste através 
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das redes sociais. Gostaria de utilizar então domeu espaço e falar da importância de se construir 

um quebra-molas ali na rua Gerolamo Mioranzza, ali no Alfredo Chaves. Após conversa, reunião 

com os moradores, se ouve então, a partir deles, a necessidade de se construir um redutor de 

velocidade, possivelmente, né, eu não posso dizer o que a equipe técnica vai decidir, mas que 

seja feito algo para reduzir a velocidade, que os moradores, há tempo, vem pedindo e nós 

ficamos..., solicitamos então esse pedimos e contamos com a ajuda aí, o esforço do Executivo. 

Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Retiro, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Nesse momento, então 

trasfiro a Presidência ao Vereador Clodomir José 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! 

Cumprimento a Vereadora, os Colegas Vereadores, a imprensa aqui presente, ao público que nos 

prestigia, a família que será homenageada na noite. Sejam bem-vindos! Também quero 

cumprimentar todos que nos assistem através das redes sociais, Facebook e Youtube. Venho à 

tribuna, hoje, para falar um pouco sobre os trabalhos que são desenvolvidos em nosso município 

através das secretarias e, também, um pouquinho do trabalho desenvolvido aqui na Câmara de 

Vereadores, né? E quero ler aqui na íntegra a coluna do Roque Zim, onde ele fala um pouquinho 

sobre um setor que vem trabalhando muito em nosso município, que é o setor da cultura. Então, 

“Mobilização: se há um setor em que se nota evolução significativa na gestão do município, esse 

é, sem dúvida, o setor de cultura. É isso que se pode verificar com a reportagem da última 

semana do jornal O Florense. Os que não acompanham podem achar que agora foram 

colocadas mais verbas nessa área. A resposta é não. Não é uma questão de verba, a resposta 

está bem clara na reportagem: Mobilização”. E posso falar aqui com propriedade, mobilização 

não somente da secretaria, do departamento, mas também entidades como a Apac, que vem aí 

buscando melhorias no setor, buscando se engajar mais e desenvolver projetos em parceria com 

o Poder Público. “[...] mobilização que iniciou em agosto de 2021 com a conferência municipal 

de cultura envolvendo a comunidade, e onde foram definidas as prioridades. Outros podem 

sugerir que fizeram alguma nova lei para a área da cultura. A resposta é outro sonoro não. 

Desde 2012 existe a lei que instituiu o sistema municipal de cultura. Portanto, há 10 anos existe 

uma lei, mas não existia um plano. Se em 10 anos não foi possível elaborar um plano para o 

setor de cultura, fica a pergunta sobre o que faziam aqueles que ocuparam o cargo 

anteriormente? Parte da resposta é conhecida, outra é um mistério. Avanços: o plano elaborou 

as prioridades para a área cultural. Entre as 10 prioridades, uma delas é promover a Vindima 

da Canção. Eu ia escrever que se forem realizadas metade das prioridades estabelecidas já 

seria um grande avanço, mas devo corrigir. Se retornar a Vindima da Canção, será a maior 

realização cultural do município. Se ocorrer esse retorno e mais alguma das ações listadas 

forem realizadas, então, será a consagração e o início de uma nova etapa na cultura no 

município. Como diz na reportagem, a cultura é uma construção coletiva, o poder público pode 

ser o incentivador e o interlocutor das iniciativas, mas para isso é preciso diálogo com a 

sociedade, não basta ter alguém ocupando um cargo dentro de uma sala, apenas para dizer que 

há um responsável pela cultura. É preciso mais, é necessário um pouco de conhecimento e 

disposição para trabalhar. Agora parece que há”. E sim, de fato, o departamento da cultura vem 

sendo conduzido aí pela Nata, pelo Samuel e eles têm uma luta diária, buscam que as coisas 
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aconteçam. Assim como em outros setores da Prefeitura também, né, outras secretarias, de 

servidores que dão o seu melhor, que buscam as melhorias, que vão atrás do desenvolvimento 

das atividades e o setor da cultura está muito bem representado e a gente fica feliz. Claro, os 

recursos são poucos e essa é uma..., um tema que a gente discute há muito tempo, né? Não é uma 

prioridade, mas é necessário sim! Porque uma sociedade, já defendi aqui nesta tribuna, uma 

sociedade culta, que, que se engaja nas questões culturais é uma sociedade mais desenvolvida. E 

quero linkar também com o trabalho da Câmara, das comissões, que neste ano todas as 

comissões têm sido muito ativas, neste ano não, mas neste mandato, ano passado e neste ano 

corrente as comissões têm sido muito ativas nas fiscalizações, nos debates, na busca por 

melhorias. Quero citar aqui a Comissão de Educação, que participei, hoje, em uma reunião, 

juntamente com os Vereadores Vitório, Silvana e Clodo, da Comissão de Educação, que vem 

buscando aí melhorias efetivas na sociedade, agora em parceria com a Secretaria de Saúde para 

criar um informativo sobre a nossa saúde. Uma proposta que eu levantei aqui e que a comissão 

abraçou e fico feliz de ver este trabalho tendo andamento. A gente vai poder aí colaborar, né, 

mostrando um pouquinho mais sobre a nossa saúde, sobre como devemos usar o sistema de 

saúde com consciência, que sim existem melhorias a serem feitas, mas que a saúde no município 

é muito boa e que a gente, usando com responsabilidade, vai continuar sendo bem atendido. E 

isso é gratificante, ver aqui uma matéria onde fala de algum setor que está sendo bem 

representado, com profissional que veste a camisa, que busca melhorar. Temos aqui também um 

servidor que é muito elogiado lá em Otávio Rocha, o Bruno Debon, que vem fazendo um bom 

trabalho também naquela localidade, sempre muito solícito atendendo. Então essas pessoas, 

como também tem outros setores, onde o servidor busca realmente inovar e melhorar. E na 

Câmara de Vereadores também, nas comissões vejo um trabalho sendo realizado aí de 

envolvimento, de busca por melhoria, de levantar o debate. Nós, Vereadores, somos muito 

limitados, sempre falo sobre isso, mas a comissão estar atuante já é um alento até para a própria 

sociedade, para as próprias entidades, eles se sentem também representados pelo legislativo e a 

gente pode dar aí uma publicidade e uma fiscalização mais afundo né, que a Câmara tem esse 

papel fiscalizador e a própria entidade que esteve aqui hoje, o Hospital Fátima, diz que se sente 

acolhida, a Secretaria de Saúde também. A gente está aí buscando essas melhorias e fiscalizando 

também onde existem os gargalos, as dificuldades, para tentar buscar também a solução. E esse é 

o papel do vereador. Então parabenizo a todos os meus Colegas Vereadores, pelo trabalho 

atuante lá na comunidade, que, muitas vezes, até não é visto, mas eu já tive a experiência de estar 

aqui na última legislatura e acompanhar também o trabalho das comissões e os Vereadores desta 

legislatura estão de parabéns, pela atuação lá nas comissões. Também tem a Comissão da Água, 

Comissão do Idoso, que são comissões novas que buscam solucionar problemas lá na raiz 

mesmo e que vem surtindo um efeito, dando resultado muito positivo, porque a gente promove 

os debates, mostra para a comunidade a dificuldade e busca soluções. Muitas vezes, a solução 

não vem, né? O processo é lento, mas o importante é que o nosso trabalho está sendo feito. Hoje, 

também tivemos a alteração do protocolo do Ministério da Saúde, onde diz que não estamos 

mais em pandemia. Eu acredito que a pandemia ainda está aí, temos que sim ainda ter um 

pouquinho de cuidado. Falando ainda em saúde, que os casos diminuíram, as internações 

também, a vacinação foi muito positiva. Quem ainda não se vacinou, acho que é válido fazer o 

esquema completo, porque foi isso que deu resultado aí e sim, em um futuro muito próximo, 

espero que sim poder dizer que acabou a pandemia, mas ainda acho que é necessário ter um 

pouquinho de atenção para que a gente não venha a cair novamente naquela, naquele grande 

problema que foi a pandemia no ano passado, resultando em muitas internações, mortes e, enfim, 

né, esperamos que o pior já tenha passado. Mas que é necessário a gente ter um pouquinho de 

atenção ainda e que o nosso ministério esteja certo que a pandemia já passou. Mas vamos aí 

fazendo a nossa parte. É opcional o uso da máscara, mas sim, quando tiver algum sintoma gripal, 

usar a máscara e se preservar. Agora vem o inverno também e a gente tem que ter um cuidado 

com o próximo, principalmente, né, não só conosco. No mais, era isso para o momento. 

Agradeço a atenção de todos e tenhamos todos uma boa semana! 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo 

Boscari Junior. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Neste momento, a palavra 

está à disposição do Vereador Clodomir José Rigo. 

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

Vereadora, o público já citado, assessores, imprensa, em especial o Secretário Daniel, o Debon, a 

família Panizzon aqui, a Marta, Marinês, o Rafael, representando aqui toda a família do Senhor 

José Panizzon, público que nos assiste através das mídias sociais. Sejam todos bem-vindos para a 

nova sessão ordinária dessa Câmara de Vereadores. Começo falando, Presidente Ângelo, que não 

só o setor da cultura, mas todos os setores que envolvem a nossa Administração Pública, eu 

posso citar aqui a nossa cultura, o nosso turismo, nosso esporte, obras, educação, saúde, todas as 

secretarias têm a mesma importância. Sabemos que, talvez, a cultura, turismo, esporte, por ter 

ficado esses dois anos e meio em off, meio paralisado, devido à pandemia, precisa sim ter uma 

atenção especial, uma atenção redobrada das secretarias e precisamos sim colocar pessoas lá 

dentro, independente de ser concursadas ou serem cargos de confiança, pessoas capacitadas, 

pessoas que darão conta do resultado. Qualquer uma das secretarias então nós precisamos de 

material humano. Nós sabemos que muitos setores estão em déficit de número de pessoas e nós 

precisamos sim colocar material humano para que façam os serviços, para que consigam trazer 

os benefícios para a comunidade e que nós possamos, logo aí na frente, cobrar se o serviço não 

está sendo bem executado, mas nós precisamos pessoas, principalmente, nessas áreas, turismo 

esporte, cultura, para alavancar as ações no nosso município que ficaram paradas por muito 

tempo. Elas estão meio estagnadas, nós podemos ver no turismo também muitos projetos em 

andamento, nós precisamos de pessoas para comandar o espetáculo. Então nada mais importante 

do que nós termos..., nós temos pessoas na nossa cidade, no nosso município, pessoas muito 

competentes que podem cumprir essas funções, independente se é, que nem eu falei, cargo de 

confiança ou concursados. Eu quero também aqui, hoje, então parabenizar a família Panizzon! 

Desculpa, a pedido do Moacir, hoje ele não pode estar presente, ele está em viagem. Então temos 

aqui membros da família, as filhas, o neto, o genro do seu José Panizzon, fazendo esse projeto 

que já tinha comunicado aos Colegas Vereadores, é dado o nome a uma estrada que, hoje, ela 

não tem pavimentação e também não tem nome, não tem denominação. Então cabe a nós, 

Vereadores, fazer esses projetos. O projeto correu todo trâmite normal aqui desta Casa, que é 

fazendo o abaixo assinado, todos os moradores da rua precisam consentir o nome que foi 

indicado, então o nome que foi indicado foi o do Senhor José Panizzon, então foi passado um 

abaixo-assinado lá nos moradores. Então teve 12 pessoas que assinaram esse abaixo-assinado, 

consentindo que a gente colocasse esse nome de José Panizzon nesta rua. A localização, para 

vocês, então é uma rua logo depois do sucos Casa Granda, aí quem vai a Otávio Rocha, à 

comunidade de Nova Brasília para frente, desce à esquerda logo depois do sucos Casa Granda e 

vai em direção à Caxias do Sul. Então é uma via de 945 metros de extensão, que não tinha 

denominação. Então, o primeiro passo, foi a gente denominasse a rua para que, depois, conforme 

a necessidade, ela pudesse ser..., poderá receber pavimentação. Esse então é um praxe desta 

Casa, primeiro nominar, dar endereço para essas pessoas que moram nessa rua, né, e nada mais 

justo do que dar o nome de uma pessoa que viveu e trabalhou praticamente toda sua vida nessa 

estrada, nessa localidade. Então eu vou ler o histórico do Senhor José Panizzon, para que vocês 

conheçam a história dele o porquê de ele ter recebido essa homenagem da família, dos vizinhos, 

dos moradores que lá habitam até hoje. Então José Panizzon nasceu no dia 15 de outubro de 

1934, na comunidade de Nova Brasília, no distrito de Otávio Rocha, em Flores da Cunha. Filho 

de Fiorenco Panizzon e de Agnese Piccoli. Nasceu, foi criado, residiu durante toda sua vida na 

estrada que pretende-se denominar com esta proposição. Ficou órfão de pai quando era muito 

jovem. Trabalhou na colônia, com muita dificuldade, para o sustento da família. Depois, casou-

se com Maria Terezinha Balbinott, com a qual constituiu família e teve os filhos Moacir, 

Marines, Marta, Agueda, Abel e Rosamaria. Seguiu sua vida trabalhando na colônia, onde 
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produziam seu próprio sustento e faziam vinho que era vendido para as vinícolas. Aos 62 anos de 

idade, ficou doente e veio a falecer. Então este é um pequeno histórico do seu José, como 

comentei anteriormente. Então toda a família nasceu, foi criada nessa região, nessa estrada, então 

nada mais justo que nós possamos aqui denominar então esta via, uma homenagem justa ao 

Senhor José! Agradecer a família, por ter aceito a indicação! Também, eu acho que é bom que a 

gente reconheça as pessoas que fizeram o bem, que fizeram o progresso na nossa cidade, nas 

nossas comunidades. Então aqui, mais uma vez, destacar o trabalho do seu José, destacar que nós 

aqui seguimos todas as normas, os Regimentos Internos da Casa, para que fosse nominado então 

o nome da estrada José Panizzon aí em Otávio Rocha. Outro assunto também que eu quero 

comentar com relação às..., Presidente também comentou, com relação a nossa saúde, a nossa 

pandemia. Parece incrível que, quando que as coisas começam melhorar num lado, aparece outra 

coisa, aparece outras pessoas, outros problemas para frear um pouco o desenvolvimento das 

comunidades, cidades, estado. Então nós viemos de dois anos trabalhando em cima de uma 

pandemia. Agora, essa semana, então o nosso Ministro tá tirando uma das burocracias que existe 

no Brasil, que foi a tal da emergência sanitária, né? Através dela, muitas coisas foram impedidas 

de serem feitas pelos administradores, principalmente pelo Presidente da República e, através 

desse, retirando essa emergência sanitária, talvez, algumas agilidades sejam mais rápidas no país, 

não deixando para que cada um tivesse que tomar sua decisão da maneira que quisesse, muitos 

governantes tomando só decisões políticas para confrontar outros poderes e, quando que 

acontece isso, a gente vê que é o mal, o mal das cidades, dos estados. Nós podemos ver, ter 

experiência aqui perto também, quando que nós temos governos, executivos, municipais e 

estaduais, que querem fazer certas ações e aí vem, talvez, nós chamamos as velhas raposas, os 

velhos políticos com a mentalidade um pouquinho parada no tempo, às vezes, para travar, para 

atrapalhar o progresso do município, de um estado, até do país. Então nós vemos, hoje, no país, 

se todo mundo trabalhasse num objetivo comum, pensando pelo melhor das pessoas, que daí..., 

que eu acho engraçado que tu ouve o discurso de qualquer..., de qualquer pessoa pública, 

política, principalmente, o discurso é sempre trabalhar para as pessoas, trabalhar para o bem, 

para a evolução, para o progresso, mas, quando que tem a oportunidade, tem algumas pessoas 

que pensam só em segurar, em travar, em atrapalhar o progresso das cidades, dos estados, do 

país. Nós poderíamos ter aqui no Brasil 100%, eu não quero aqui defender “A” ou “B”, nós 

poderíamos ter um estado muito melhor que nós temos hoje. Isso, vem de governos e governos, 

três que puxam para frente e um que puxa para trás. Às vezes, nós temos três que puxam para 

trás e um que puxa para frente. Por que que Flores da Cunha tá bem desenvolvida hoje, recursos 

empregos, ótima infraestrutura na saúde, na educação? Porque, na maioria das vezes, nós 

trabalhamos juntos, puxando para frente, trabalhando, construindo e, quando que as coisas 

começam a inverter de papel, de pessoas que só pensam em atrapalhar, vou segurar, quanto pior 

melhor, o município para. E nós perdemos já praticamente um ano, um ano e meio com a 

pandemia! Muitas coisas deixaram de ser feitas e nós temos que agora aproveitar que nós 

estamos num bom momento! A saúde está, né, Vereador Angelo? Está praticamente controlada. 

Nós temos a dengue, que agora é outro problema que tá assustando todos os municípios, a 

maioria dos municípios têm problema com a dengue. Nós vimos, durante a semana, aí, aqui, o 

município fazendo uma ação importante, a Secretaria de Saúde visitando as casas, visitado os 

bairros. Vocês viram nas matérias na imprensa quanto lixo nós conseguimos acumular perto da 

nossa casa, dentro do nosso terreno, pessoas que não tem espaço dentro do terreno acabam 

jogando na rua, no lado das lixeiras, pneus, sofás, colchão... Isso é cultura também, né, Vereador 

Angelo? Isso é cultura que, às vezes, falta. As pessoas criticam, as pessoas..., eu já comentei, 

esses dias, que, talvez, a maior quantidade de indicações que nós fizemos é pedindo lixeiras. 

Toda semana tem Colega aqui pedindo lixeiras para alguma rua, alguma comunidade, mas, 

infelizmente, o nosso povo não consegue fazer o trabalho, que é o dever de casa, separação do 

lixo. Aí nós temos algumas imagens (exibição de imagens através da televisão), se não me 

engano, que foi na comunidade de Nova Roma, onde móveis, temos pneus, entulhos... Então isso 

é cultura! Isso é cada um fazer a sua parte! Eu cuido do meu terreno, eu cuido da minha calçada, 
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eu cuido da minha rua. Mas o meu vizinho não faz a mesma coisa. Veja se não, ó? Local que nós 

temos de lixo abandonado, jogado aí. Se o Poder Público não vai lá e recolhe. Aí tem pessoas 

que usam a mídia social, a internet para divulgar, porque tem um buraquinho na rua, porque tem 

uma lixeira quebrada, aí você vai cobrar por que que ele não separa certo o lixo. Olha na tela, 

arame enferrujado, que poderia ser destinado, quem descartou esse material, procurar descartar 

no local correto. Então é o que nós precisamos, de conscientização cada vez mais, para todos 

trabalharmos juntos, Poder Público, Executivo, Legislativo, comunidade, para que nós tenhamos, 

cada vez mais, uma cidade mais bonita, mais organizada e todos pensando para o bem comum, 

trabalhando em prol das pessoas, como eu falei anteriormente. Discurso é bom, mas ele tem que 

ser válido, ele tem que ser posto em prática. Então era isso. Quero agradecer a atenção de todos 

vocês! Desejo uma boa noite e uma boa semana a todos! Obrigado! 

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 016/2022, que “Denomina de estrada José Panizzon uma via 

pública localizada no distrito de Otávio Rocha, no município de Flores da Cunha”. Solicito ao 

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

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

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então como eu recém falei na 

tribuna, primeiro, eu quero agradecer aqui a família do Senhor José Panizzon, por terem me 

escolhido para ser o mentor desse projeto. Dizer da importância que é pra esta Casa poder 

homenagear as pessoas do município e as pessoas que trabalharam, que fizeram suas ações em 

prol de uma comunidade e, em geral, do nosso município. Então quero agradecer, mais uma vez, 

a família; agradecer a presença de vocês; transmitam o meu abraço lá pro Moacir, que foi quem 

teve o maior contato comigo; e parabenizar toda a família, pela..., pelo exemplo de pai que vocês 

tiveram nas vossas vidas. Então parabéns à família! E pedir aos Colegas Vereadores que, se 

puderem, juntamente comigo, aprovar esse projeto de denominação da rua de José Panizzon. Era 

isso, Senhor Presidente. Obrigado! 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente, imprensa, demais que nos assistem pelo canal do Facebook. 

Da mesma forma, eu gostaria de parabenizar aqui a família do Panizzon. Tem aqui a presença do 

Ari e sua esposa. O Panizzon, né, o Rafael, um grande amigo de infância, que, hoje, tenho muito 

orgulho de te ver aqui participando da nossa sessão, nossos trabalhos. E parabenizar a família, 

pela intenção em dar o nome de alguém que fez por aquela comunidade, de alguém que trabalhos 

pra se ter aquilo que se tem hoje lá. Fui, frequentemente, Clodo, visitei muitas oportunidades a 

propriedade do Panizzon e muito bonito! E, mais uma vez, parabenizar a intenção, a homenagem 

e, por mais que seja essa pessoa tão querida que representa hoje na família dos Panizzon. No 

mais, era isso. Meu muito obrigado! 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham, servidores da Casa, quem nos acompanha através do 

Facebook e toda a família Panizzon. Dizer de que eu conhecia o Senhor José, mais conhecido 

como Bépi, né? O Bépi Panizzon. Minha família era muito amiga da família do Bépi, do seu 

Angélico, dos Panizzon lá da Nova Brasília. Então uma imagem que eu ainda guardo do seu 

Bépi era ele que buscava os vinhos nas cantinas, com sua rural, seu caminhãozinho, a minha 
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família também fazia a mesma coisa, o meu pai, meu avô e o seu Bépi era encarregado da região 

de pegar, depois de retirado o vinho, as borras pra ser destiladas. Então o Bépi era..., o seu José 

era aquele que era preferência nos puxes dos vinhos aí pelo interior, com seu caminhãozinho, 

com sua pipa de madeira. É uma imagem que tenho bastante do seu Bépi, um cara extrovertido, 

aquele cara companheiro, legal e que era muito trabalhador dentro da nossa comunidade. Então 

essa homenagem é justa, a estrada fica agora com o seu nome eternizado e, com certeza, uma 

boa referência para todos nós aqui de Flores da Cunha. A estrada do seu José Panizzon. 

Parabenizar o Colega Clodo, pela autoria do projeto e dizer que esta Casa presta sempre essas 

homenagens para quem constrói o município de Flores da Cunha e constrói a sua história junto 

com a nossa gente. Então parabéns, mais uma vez, pela família que o seu José construiu e pelo 

nome, que agora fica naquela estrada. Era isso, Senhor Presidente. Sou amplamente favorável.  

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 016/2022 aprovado por unanimidade. 

Em pauta, Projeto de Lei nº 031/2022, que “Inclui o Projeto 1656 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$700.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do 

resultado) do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Então temos 

aqui mais um projeto pra renovação da nossa frota. A gente sabe o quanto nós temos aí de 

estradas do interior e obras acontecendo e não podemos ficar com os veículos parados. Além do 

custo da manutenção, também se perde muito tempo com esses equipamentos na hora de fazer os 

reparos, comprometendo os andamentos aí do trabalho da secretaria. Então esses 700 mil reais 

serão pra adquirir um caminhão caçamba basculante seis por quatro novo, pra integrar então a 

frota aí da Secretaria de Obras e substituir o equipamento já semelhante que tem que está 

bastante depreciado. Então a gente pede o apoio dos Colegas Vereadores pra que continuemos 

dando um ótimo atendimento na questão de obras do nosso município. E é fundamental temos aí 

veículos adequados para isso. 

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

Complementando um pouco a fala também da Colega Silvana, eu acredito que a Secretaria de 

Obras, assim como as outras secretarias, mas, principalmente, a Secretaria de Obras, ela precisa, 

além de pessoas, máquinas também, e máquinas em bom estado. Temos aqui o Bruno, 

Subprefeito lá de Otávio, que também é prova viva disso. Não adianta a gente só ter máquinas, 

se a gente..., aliás, não adianta só ter pessoas competentes, se não temos também máquinas em 

bom estado. E essa secretaria ela depende também de outro fator importante, que é o temp. Então 

agora a gente começa a entrar em uma época de inverno, onde chove mais e, muitas vezes, a 

chuva prejudica também pra que os trabalhos sejam realizados. Então não podemos contar só 

com a sore, mas também com máquinas em bom estado, para que, quando o tempo permita, 

tenhamos também as pessoas e as máquinas para realizar os trabalhos e fazer as entregas no 

tempo mais breve possível para a comunidade. Então sou amplamente favorável a este projeto. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Continua em discussão 

(Nenhuma manifestação). O Projeto de Lei está em votação. Vereadores favoráveis votem sim, 

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

Projeto de Lei nº 031/2022 aprovado por unanimidade. 
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Em pauta, o Projeto de Lei nº 032/2022, que “Inclui o Projeto 1755 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$125.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

do resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, aqui nós temos outro caso então de 

veículo que está há bastante tempo na secretaria e que causa muitos transtornos e tem, 

constantemente, manutenção, inclusive, já ficou a equipe da secretaria empenhada duas vezes, 

sendo necessário chamar guincho pra levar o veículo. Então a ideia é adquirir um veículo maior, 

com capacidade de sete pessoas, que também possa utilizar em trabalhos da secretaria, que 

envolve também famílias, grupos grandes de pessoas, quando precisa fazer algum deslocamento, 

ele vai auxiliar nesse sentido também. E já não era mais viável também economicamente toda a 

manutenção que esse veículo trazia. Então a gente pede a colaboração dos Vereadores também 

para aprovar aí a frota da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Continua em discussão. 

(Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 032/2022 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 032/2022 aprovado por unanimidade. 

Em pauta, o Requerimento nº 007/2022, que “Requer convocação de sessão solene em 

comemoração aos 50 anos da Sociedade Recreativa Aquarius”. Em discussão. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

assessores e servidores da Casa, a imprensa, homenageados da noite, demais público aqui 

presente e os que nos acompanham através do Facebook e Youtube. Na comemoração dos 50 

anos da Sociedade Recreativa Aquarius vejo como oportuno essa Casa Legislativa reconhecer a 

importância do trabalho realizado por esta sociedade em nosso município. Iniciativas assim, de 

protagonismo civil, impulsionam o desenvolvimento e a organização da comunidade. Há que se 

destacar a multificidade de espaços ofertados pela Aquarius, que englobam saúde, lazer, eventos 

esportivos, eventos culturais, eventos comemorativos, espaços de convivência e confraternização 

junto à natureza. Esse patrimônio foi imaginado, construído, melhorado e está sendo mantido 

graças à união dos associados em torno dos valores dos seus objetivos comuns. É, também, por 

haver sempre, ao longo desses 50 anos, uma equipe de pessoas que realizam trabalho voluntário 

na diretoria da sociedade, além de contar com uma dedicada equipe de funcionários. Deste 

modo, reconhecendo a importância dessa sociedade, peço aos Nobres Edis a aprovação desse 

requerimento que propõe a sessão solene para o dia 12 de maio, às 19:00 horas, nessa Casa 

Legislativa, alusiva aos 50 anos de fundação da Sociedade Recreativa Aquarius. Obrigado, 

Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Requerimento nº 007/2022 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Requerimento nº 007/2022 aprovado por 

unanimidade. 

Encerrada a pauta, encaminho, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, o 

Projeto de Lei nº 035/2022 e a Mensagem Retificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 033/2022; para 

a Comissão de Finanças e Orçamento, o Projeto de Lei nº 034/2022. 

Passamos às  

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, imprensa, público aqui presente, quem nos acompanha nas redes sociais e os 

homenageados desta noite, a família Panizzon. Colega Barp, somente agora, depois do leilão da 

concessão das rodovias gaúchas, onde uma única empresa participou do leilão e os valores que 

serão cobrado por praça de pedágio se tornaram público, é que nossa imprensa e o povo gaúcho 

se deu por conta do absurdo que nosso Governo está prestes a assinar. O Governo divulga 

investimentos na ordem de 3,4 bilhões na concessão de 271 Km de rodovias. Isto é um assalto 

contra o povo! E vai permanecer por 30 anos. Hoje, quero fazer as mesmas perguntas que fiz em 

meu grande expediente no dia 16 de agosto de 2021. Primeiro, projeção financeira de tráfego? 

Segundo, cálculo da receita e despesa do projeto de concessão? Terceiro, por que isto não consta 

no edital? Obrigado, Senhor Presidente! Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Diego Tonet. 

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

público já citado nessa noite. Assim como o Colega Angelo falou muito bem na tribuna, sobre o 

departamento de cultura, que vem fazendo um trabalho realmente bom, também estive 

acompanhando, em algumas oportunidades, com poucas pessoas, né, Colega Angelo? Eu 

também, na última semana, estive indo até Mato Perso, junto com o Secretário de Turismo 

Tiago, que também está capitaneando ali uma secretaria com poucas pessoas e assumindo, há 

praticamente três meses, já vem com bastante entusiasmo e com bastante vontade de fazer a 

diferença no turismo que tanto se fala em Flores da Cunha. Há muitos anos se fala, se fala, 

muitas pessoas vejo que falam, mas poucas são aquelas que lutam realmente para que o turismo 

ganhe a dimensão que Flores da Cunha tem e que poderia ganhar. E, estando em Mato Perso, 

junto com o secretário, também o José Balbinot, que é morador de lá e que nos acompanhou, 

tivemos a oportunidade então de visitar vários empreendimentos, algumas vinícolas, alguns 

locais turísticos eu diria e, mesmo com a pandemia, mesmo com os valores de investimento, que 

a gente sabe que para fazer uma obra nova, hoje, praticamente dobrou, como eles falavam de 

valor, o que se fazia por mil, hoje precisa dois mil ou mais, mesmo assim, ainda se vê pessoas lá 

com esperança de fazer algum investimento, de montar um empreendimento, pois eles 

visualizam que o turismo é algo que vem sim proporcionar o desenvolvimento econômico e que 

pode sim ser a bola da vez agora, passada a pandemia. Então queria parabenizar a todos que nos 

abriram as portas lá, que nos receberam e pedir para que continuem, pra que não se deixem, 

talvez, frustrar pela primeira tentativa, né? O que eu vi lá, o que o Tiago viu, que o José 

Balbinot, acompanhando, presenciou, acredito que nos impressionou bastante e que Mato Perso é 

uma porta de entrada e tem tudo para somar muito para o turismo e potencializar ainda mais o 

nome de Flores da Cunha. Também, queria comentar que, na sexta-feira santa, estive em Otávio 

Rocha, lá na terra do Barp, né, Colega Barp, acompanhando então a encenação da semana santa, 

encenação essa que tive algumas oportunidades, junto com o Colega Angelo, também de 

participar, quando foi feito aqui, em anos passados, em Flores da Cunha, no centro e fizeram 

uma encenação muito bonita. Lá também uma cerimônia muito bonita! Então parabenizar todo o 

grupo de jovens, um dos únicos, talvez, do município de Flores da Cunha sempre muito engajado 

com a comunidade, que vem fazendo um excelente trabalho por lá. Era isso. Uma boa semana a 

todos! Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, conforme o Senhor 

também já mencionou no seu Grande Expediente, estivemos, hoje à tarde, reunidos então, a 

grande Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, com 
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a diretora do hospital Fátima e com a nossa Secretária Jane, tentando construir um debate e 

buscar um material que venha, quem sabe, esclarecer e divulgar um pouquinho mais a questão da 

saúde do nosso município. Também quero aproveitar o momento e, juntamente com o nosso 

Colega Vereador Horácio, pegar um texto, ou um trecho da nota da Federação das Empresas de 

Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul, que considera uma “tragédia para o 

Estado” o deságio de apenas 1,3%, ficando os valores de pedágio entre seis e oitenta e cinco e 

nove com oitenta e três. A federação afirma, em nota, que, em 2019, a União leiloou o eixo 

viário, envolvendo a BR 101, 290 e a 386 e teve um deságio de 40%. No ano passado, o Rio 

Grande do Sul leiloou 200 km da RS-287 e teve um deságio de 54%. Agora, diante de exigências 

de garantias desproporcionais ao empreendimento, inibiu a concorrência do Bloco três de 

rodovias gaúchas, ao ponto de apenas uma empresa se habilitar ao pregão, conferindo a ela a 

confortável condição de oferecer o protocolar desconto de apenas 1,3%. Este é o enredo final de 

um fracasso anunciado há nove meses. Se o contrato for assinado, os usuários dessas rodovias 

irão pagar uma tarifa 95% maior do que a praticada na RS-287, lá de Santa Maria, e teremos 

pedágios 60% mais caros que nas rodovias federais operadas pela CCR Viasul. Aqui eles dizem 

que a verdadeira façanha que o Executivo Estadual pode fazer, hoje, é ter a coragem de 

reconhecer que errou, que não dialogou, que não ouviu os reiterados avisos que estes projetos 

estão mal concebidos. Pra concluir, como podemos perceber, a entidade cobra do Governo do 

Estado que recuse a proposta de apenas 1,3% de deságio e não assine o contrato definitivo com o 

consórcio que venceu a concessão. Agora resta para nós aceitar ou voltar a pressionar o Governo 

do Estado para não assinar a concessão! Uma boa noite! Uma ótima semana a todos e todas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente. Ainda em tempo, agradecer 

a presença do Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, Subprefeito de Otávio Rocha Bruno Debon 

e os que ainda permanecem conosco. Dizer também que, do bloco três, que sempre mencionei na 

tribuna, que é a nossa região, sempre se falou muito na Fetransul, que falou o Colega Vitório, 

defensora e antipedágios, que somos a favor, sim, do quilômetro rodado. A gente vê o Deputado 

Simão engajado nessa..., nessa luta, toda a federação dos transportes de cargas do Rio Grande do 

Sul e parece que o edital segue no curso normal. O Governo não tem lá muito interesse em dizer 

que não. Então é preocupante sim, porque são 30 anos de concessão e as vantagens e os recursos 

que retornaram para as nossas estradas, nossas obras, além de iniciar em três, quatro e a cinco 

anos depois, são praticamente insignificantes diante do tempo que será cobrado o pedágio. Então 

tem vários sistemas. Então tem o free flow, tem esse do quilômetro rodado, que poderiam ser 

implantados, mas os estudos ainda parece que não são permitidas. Então é de lamentar mesmo e 

esperamos que o Governo ainda consiga voltar atrás e não assinar esse edital. Também, dizer 

que, na sexta-feira, estivemos participando lá das cerimônias da semana santa, da sexta-feira 

santa, lá em Otávio Rocha e quero aqui parabenizar o nosso JUCRI, nosso grupo de jovens 

atuante lá no nosso distrito de Otávio Rocha, que fez uma bela encenação, se dedicou, um 

excelente trabalho, emocionante, que pudemos ter assistido lá na última sexta-feira. Parabéns, 

novamente, ao nosso grupo JUCRI, que é tão prestativo, seja nas festas, seja nas celebrações, 

sempre está atuando. Também, dizer que, quanto a sessão extraordinária, no próximo dia 20, que 

eu quero acreditar que seja pela ânsia de oferecer bons serviços para a nossa Flores da Cunha. 

Então estaremos votando o projeto 02 e isso acontecerá na quarta-feira, dia 20. Então, no mais, 

era isso. Uma boa semana e uma boa noite a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Carlos Forlin.  

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

mesma maneira, eu gostaria aqui de convidá-los, também, informar a comunidade, no próximo 

sábado, dia 23, teremos aqui a inauguração da pavimentação da estrada velha, uma grandiosa 
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obra, Daniel Gavazzoni e Bruno Debon, que se fazem aqui presentes hoje, com recursos, de mais 

de quatro milhões, vindos do Deputado Osmar Terra, uma emenda de grande importância para o 

município, para os moradores e de quem utiliza daquela estrada. Eu poderia aqui salientar, eu 

sempre gosto, que isso aqui é importante sempre ter o que a administração do Lídio Scortegagna 

fez, aonde tem mais de 100 quilômetros de asfalto já pavimentados durante os oito anos, mais de 

50 milhões investido, estrada velha, São Valentim, Alfredo, Fulina, entre outros que aqui não 

quero me deter a denominar todas as estradas. Na questão da educação, cultura e desporto, eu 

tenho aqui também grandes investimentos feitos na Casa da Cultura, mais de três milhões em 

investimento. Tenho aqui o Casarão dos Veronese, mais de três milhões e meio de investimento. 

Escola Santa Teresinha, ginásio poliesportivo, entre outros, né? Isso é importante! Trazer os 

números, trazer o trabalho, uma seriedade de um prefeito engajado, juntamente com seus 

funcionários! Eu acredito que ninguém aqui acorda querendo fazer errado ou não trazer 

resultados para comunidade, né? Então muito importante sempre ter os números junto e prestar 

serviço sempre, esse esclarecimento para comunidade, para quem dela desejar consultar. Então 

também agradecer aqui a presença do ex-chefe de gabinete Élio Dal Bó e comungo da mesma 

opinião que o meu Colega Barp, sobre a convocação anteriormente aqui dita, da sessão de 

quarta-feira. Eu também comungo da mesma opinião, Vereador, e estou muito tranquilo quanto 

ao processo todo. Mas o que eu vi, os discursos aqui na tribuna, muito se fala em poucas pessoas, 

a dificuldade de trabalhar, de capitanear recursos, mas eu fico tranquilo porque a comunidade lá  

fora, inclusive, essa semana, lembrando de uma frase que era fazer mais com menos. Então 

finalizo, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Luiz André de Oliveira. 

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

feira, dia 12, aceitando um convite da comunidade de Nova Roma, ali no mais propriamente dito 

na comunidade perto do bar do Alemão, onde eles têm uma situação sempre precária e há anos 

vêm buscando uma liberação junto ao meio ambiente para a canalização do esgoto. E os 

moradores se reuniram, me chamaram pra participar, onde eles já contrataram uma empresa para 

que se faça o projeto de liberação, o projeto já está bem adiantado e, logo, logo, eles vão contar 

com a força e o apoio do Poder Público para que se faça então aquela canalização. Também, 

hoje, pela manhã, estive no colégio Leonel de Moura Brizola, a convite dos pais, para verificação 

e, também, levantamento de algo ainda que precisa ser feito naquele colégio. Bastante coisa foi 

atendida na Administração do Prefeito César, mas também tem uns pequenos a ser ainda 

resolvido e a gente foi acompanhar então essa manhã. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado e tenham todos uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

da Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Tenho que 

concordar com o Vereador Guga, quando ele diz que nenhum prefeito, né, deseja fazer algo 

errado no nosso município. E é o desejo do nosso Prefeito Cesar Ulian acertar e entregar o 

máximo que ele puder, enquanto Prefeito, para nossa comunidade, que tanto merece. E é por isso 

essa ânsia, Vereador Barp. Todas as informações foram colocados à disposição da comunidade, 

foram feitas audiências, o projeto está tramitando dentro da sua regularidade e o que não pode 

acontecer por parte desta Casa é impedir que o processo democrático aconteça aqui nessa Casa. 

Então a forma como está sendo conduzida dentro da sua comissão, de barrar o projeto, não é 

digna desta Casa. Se coloca em pauta, se coloca em discussão e se apresente o seu voto! Esse é o 

nosso desejo! De fazer o melhor para nossa comunidade e precisamos que esse projeto então 

tenha a sua decisão aqui por essa Casa. Quero aproveitar, também, para convidar a toda a 

comunidade de Flores da Cunha para a nossa festa do bairro São José, que acontece nesse 

domingo. Uma importante comunidade, a qual faço parte, me orgulho muito! Então todos os 
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Colegas e a comunidade que nos assiste está convidada. Também, quero falar dessa semana, que 

demos o start a mais uma campanha do projeto Mão Amiga, do nosso Frei Jaime Bettega, com a 

cartela do bem, que está sendo feita também em Caxias. Então aqui os nossos embaixadores do 

Recanto da Compaixão Frei Salvador aderiram, temos então locais, pontos de coleta, que são o 

posto do Élio, na Lia Decorações, deixa eu ver se aparece ali, (apresentação de imagem através 

da televisão), acho que eu coloquei o cartaz errado, Marina, te mandei o cartaz errado, esse é de 

Caxias do Sul e aqui em Flores da Cunha então temos na Lia Decorações, no posto do Élio e, 

também, lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e no mercado Cavalli, em São Gotardo. 

Obrigada, Vereador Clodo! Então, quem quiser fazer sua doação, que às vezes não consegue 

adquirir o carnê, que tem a contribuição de 95 reais por mês, pode estar ajudando dessa forma, 

né, deixando a sua cartela vazia de medicamentos e os valores serão revertidos então para a 

construção do lar dos idosos, em Caxias do Sul. Por enquanto, era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigada! 

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

Transfiro a palavra ao Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego! Só para complementar, 

então eu fiz esse projeto, denominando a rua e quero cumprimentar os Colegas Vereadores, já 

falei com a grande maioria, estarei encaminhando mais um projeto, durante esses dias, para 

denominar a nossa sala de reuniões, sala de reuniões Vereador Sérgio Fontana, em homenagem a 

uma pessoa que já se foi, já se passou e que foi representante desta Casa, foi vereador desta Casa, 

muito representativa na nossa comunidade. Então estarei fazendo um projeto para denominar a 

nossa sala de reuniões Vereador Sérgio Fontana. Também, contribuindo com o Vereador Guga, 

então, além da inauguração da estrada, sábado, eu sempre fui aqui defensor e continuo sendo 

defensor das emendas, sejam elas federais, estaduais, independente do montante, importante que 

venham as emendas. Então a bancada do MDB trabalhou bastante em cima dessa emenda de 

quatro milhões e alguma coisa, né? O valor aproximado para três quilômetros da estrada velha e 

o Executivo, havendo a necessidade, implementou mais um valor para concluir toda aquela obra 

da estrada velha. Então, hoje, ela está totalmente pavimentada. Isso aí é o progresso! Isso aí é 

Flores da Cunha! Todos trabalhando juntos! Uma administração começou o projeto, a 

administração seguinte assumiu e concluiu a obra. Isso que é importante! Além da estrada velha, 

então lá em Monte Bérico foram concluídos em torno de um quilômetro e meio também de 

pavimentação, uma estrada que já era requisitada pela comunidade. Esses dias atrás, nós 

inauguramos uma lá em Otávio Rocha, também de 3.7 quilômetros. Então o Executivo tá 

fazendo a sua parte, fazendo obras, fazendo pavimentações e continuando o trabalho, 

principalmente o trabalho para que eles foram escolhidos. Todos vocês sabem que 55% da 

população de Flores da Cunha escolheu o Prefeito César e o Vice Márcio para administrar o 

nosso município durante os quatro anos. Que assim seja feita. Então nós..., esta Casa tem sim 

que questionar, que discutir, mas nós temos que dar todas as condições para que o município 

cresça, para que o município evolua cada vez mais. Nós temos o exemplo da arrecadação do ano 

de 2021, superávit de quase 30 milhões. Isso se dá do trabalho desenvolvido pelas 

administrações anteriores, em trazer as empresas atuarem no nosso município e aqui deixarem os 

seus impostos para serem investidos, reinvestidos no município. Só pra concluir, Senhor 

Presidente, então é importante sim que cada administração pense no hoje, mas também pense no 

futuro, trabalhando sempre juntos para o melhor da nossa cidade. Era isso. Muito obrigado! 

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

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

VEREADOR ADEMIR ANTONI BARP: Senhor Presidente. Obrigado, Colega Guga. Só dizer 

que todo o processo democrático, Vereadora, passa por esta Casa, com certeza, respeitando todos 

os trâmites, todas as regras que a Casa, que a legislação prescreve. Então dizer que é prerrogativa 

do Vereador, sim, juntamente com a sua comissão, pedir alguns esclarecimentos. Não vejo que 
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tivéssemos travando de qualquer forma o projeto, a exemplo do que já aconteceu na gestão 

Lídio, quando o projeto ficou parado por seis meses e, da nossa comissão, Colega Horácio, 

Colega Clodo, conversávamos muito. Com esclarecimento, eu acredito, através do requerimento, 

acredito que ele possa vir a esta Casa como sempre veio, de forma tranquila, de forma necessária 

e esclarecedora. Então não acredito que em momento algum os Colegas de comissão podem 

contrariar ou concordar comigo, mas acredito que o diálogo sempre existiu, mesmo com alguém 

da Administração. Já houve conversas. Era apenas um esclarecimento, um requerimento 

solicitado por este Vereador, através da comissão. Em momento algum se pensou em barrar, por 

qualquer que seja o motivo para que é, e continua sendo um esclarecimento para a comunidade e, 

em momento algum, a gente tratou de não aprovar e não deixar o projeto seguir por meios 

políticos, por alguma..., alguma outra intervenção. Então acredito que agora a sessão foi 

marcada, o projeto irá a votação, sem dúvida, como iria acontecer da forma natural de todo o 

processo que tramita nesta Casa. Mas o Senhor Prefeito solicitou uma sessão extraordinária e cá 

estaremos para vota-lo e aprecia-lo. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento 

da Presidência). Colegas Vereadores, gostaria de apresentar algumas atividades desenvolvidas 

pelo nosso Executivo nos últimos dias, parabenizar, também, pelas atividades de Páscoa, que 

foram realizadas. Sem dúvida tivemos um diferencial com essa decoração na nossa cidade e 

também com atividades na praça, com as famílias, foi muito bonito! Dar parabéns à Secretaria de 

Turismo, pelo evento. Também, temos aí a retomada da construção do Núcleo Habitacional do 

União. Então, nesse sábado, também a Secretaria de Desenvolvimento Social irá reunir as 30 

famílias para fazer uma pré-análise das suas documentações, de encaminhamentos, pra eles se 

habilitarem aos 80 apartamentos que estarão disponíveis então para aquisição. A única 

participação da Prefeitura foi ceder o terreno para construção dos dois complexos e, também, 

com a seleção dos candidatos, mas todo o trâmite é feito através da Caixa Econômica Federal, 

que aprovam ou não o crédito e fazem a negociação com os moradores. E, também, dizer que, no 

sábado, estive acompanhando as atividades de vacinação, na praça, com a presença do ônibus da 

Cruz Vermelha, então que o coordenador me apresentou o ônibus, também a equipe da 

Prefeitura. Dar os parabéns a Jane, que trabalhou lá, também com sua equipe. E como a gente vê 

a diferença das pessoas em ter algo diferente ali no local. Chamou atenção e foram fazer a 

vacinação. Teve uma procura muito grande nas vacinas, tanto da gripe, como também da Covid 

para os reforços. Então dar os parabéns para essas atividades que foram feitas. Dizer, também, 

que, nessa reunião que tivemos com a super comissão com o hospital e a saúde, foi dado um 

alerta para as questões respiratórias, que estão crescendo no município, principalmente com as 

crianças. Então procurar seguir aí os protocolos ainda de saúde, que são necessários e, por isso 

mesmo, tanto a secretaria, como o hospital vão permanecer com os atendimentos separados da 

síndrome gripal, tanto lá no hospital, como aqui no posto de saúde, para evitar então a 

contaminação de outras pessoas e a gente sabe que, vem o inverno, então isso também tende a 

complicar. Vamos então nos cuidar. Desejar uma boa semana a todos e a todas e até a sessão 

extraordinária! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. No dia 11/04, estive representando esta Casa 

na inauguração da nova agência da Sicred em Flores da Cunha, que terá como foco o 

atendimento ao setor Agro. Estiveram presentes lá também o Vereador Clodo e Vereador Diego. 

Na tarde de hoje, dia 18, participei da reunião da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos, com a diretoria do hospital Fátima, com a Secretaria de 

Saúde, na pessoa da Secretária Jane, para discutirmos a confecção de um material informativo 

sobre saúde pública do município. Esse material será elaborado pela Comissão de Educação e 

Saúde. Na próxima segunda-feira, após a sessão, haverá Tribuna Livre com o grupo de mães 

autistas TEAMAR. Já, desde já, convido todos os Colegas Vereadores para participarem. 
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Agradecendo a presença de todos que nos acompanharam durante a sessão e a proteção de Deus, 

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 18 de abril de 2022, às 19h29min. Tenhamos todos 

uma boa noite e uma boa semana! 
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