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SESSÃO 2.699 – SESSÃO ORDINÁRIA 

25 de abril de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 25 de abril de 2022, às 18h10min. 

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

sessão, a todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores; um 

cumprimento especial ao Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Olir Schiavenin; a 

diretora de Cultura Nata Francisconi, ao Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, demais pessoas 

aqui no plenário, sejam todos bem-vindos! Após o término desta sessão, estaremos recebendo no 

espaço Tribuna Livre a Senhora Elaiza Zim Scortegagna, representando o Grupo de Mães de 

Autistas de Flores da Cunha – Teamar, a qual eu cumprimento e agradeço a presença.   

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

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

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 058/2022, que responde o requerimento da Câmara nº 005/2022 e encaminha o 

Memorando nº 040/2022, subscrito pela Diretoria de Meio Ambiente, que informa sobre o 

crematório de animais proposto para instalação no distrito de Otávio Rocha, em atenção ao 

requerimento nº 004/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp. 

Ofício nº 059/2022, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de março de 

2022, para análise dos Vereadores. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 068/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciados os reparos necessários na canalização da rede de esgoto que 

corre a céu aberto nas proximidades da residência de número 430 da rua Adélia Vailatti Slaviero, 

no bairro São José, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 069/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de uma parada de ônibus (abrigo para passageiros) na rua Júlio de 

Castilhos, próximo à residência de número 3046, no bairro Aparecida. 

Indicação nº 070/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a terraplanagem, o cascalhamento e a roçada das laterais da rua Oreste Primo Pradella 

e do trecho de chão batido da rua Adélia Vailatti Slaviero, a partir da esquina da rua José 

Catafesta, no bairro São José, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 071/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias, como patrolamento e cascalhamento, na estrada 

do travessão Gavioli, próximo ao Galpão da Ivete, no sentido travessão Porto. 

Indicação nº 072/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um estudo de viabilidade de se tornar obrigatório o curso de 

primeiros socorros para as empresas inscritas no município de Flores da Cunha que prestam 

serviço de segurança, portaria e zeladoria. 

Requerimento nº 010/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer prorrogação, pelo 

prazo de 15 dias, para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o Projeto de Lei nº 035/2022, que “Disciplina a Limpeza Pública no Município de Flores 

da Cunha, define responsabilidade e dá outras providências”. 
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EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Cerimonial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que encaminha convite 

para participar do ato de instalação da Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas da Covid-19, 

no dia 27 de abril de 2022, às 13:00 horas, no salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa.  

E-mail de Relações Públicas da Câmara Municipal de Caxias do Sul, que encaminha convite 

para participar do projeto “Nosso voto, nossa voz”, no dia 26 de abril de 2022, às 19:00 horas, na 

sala de sessões Deputado Nadyr Rossetti. 

E-mail de Executivo Centro Empresarial de Flores da Cunha, que encaminha convite do 

Consepro, Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, para palestrar no seminário “Vida, 

Valores e Cidadania”, no dia 12 de agosto de 2022, das 10h45min às 11h20min, na sala de 

sessões Olindo Carlos Toigo e aproveita para solicitar o empréstimo do plenário da Câmara para 

este dia, das 10:00 horas às 11h30min. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, funcionários desta Casa, a imprensa, público aqui presente, homenageados desta 

noite, Presidente do Sindicato Olir Schiavenin, quem nos acompanha nas redes sociais e a Elaiza 

Scortegagna. Indicação 71, justificativa: Solicito que seja providenciado o patrolamento e 

cascalhamento na referida estrada, pois a mesma encontra-se em péssimas condições. Este trecho 

compreende até a propriedade da Senhora Lídia Novelo Berti. Solicito que essa indicação seja 

atendida com brevidade. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

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

Vereadora, boa noite especial ao Olir Schiavenin que se encontra aqui presente, também ao 

Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, à Elaiza; ao pessoal aí que estou vendo agora, do Pérola, 

que estão trabalhando forte aí pra organizar o bairro lá, com suas diretorias, o Jaime Moreira, 

também o Jair Rodrigues; registrar também a presença do Patrick Tomé, a Nata Francisconi, um 

boa noite a todos vocês e, também, a todos que nos acompanham através do Facebook. Senhor 

Presidente, que tenho essa indicação de número 068, uma indicação de canalização de esgoto 

onde na rua Adélia Vailatti, onde hoje também a Vereadora também me comunicou que já fez 

também uma solicitação, pros senhores ver que é de extrema importância então que venha a ser 

feito esse trabalho. Então se um vereador já fez, outro vereador também já encaminhou, então é 

sinal que é importantíssimo essa, essa obra que se faça, né? Então pedimos aí o apoio do nosso 

Executivo para que venha a ser feito. Também a indicação de número 069, é uma indicação que 

o meu amigo Bassani me procurou e disse, ó, Luizão, precisamos indicar uma parada de ônibus. 

Então o Bassani, todos sabem, ele é um vereador sem ser vereador, né? Ele corre por toda a 

cidade e, também, o que tem de, de irregular ele procura nos passar. E essa indicação então vem 

através do Bassani, fico muito honrado de ele ter me procurado e eu poder estar encaminhando 

essa, essa indicação de uma parada de ônibus então ali na rua Júlio de Castilhos, nas 

proximidades do número 3.046. Existia uma parada, foi tirado e aí muitas pessoas pegam o 

ônibus ali, crianças, e é de extrema importância então que nós venhamos dar uma atenção nessa, 

nesse quesito aí então. Também a de número 070, que, na rua Adélia Vailatti, então é uma rua 

que, que dá acesso à Nova Roma ali, por trás da, do bairro São José, também está em situação 

precária, precisamos dar uma atenção e com certeza essa atenção a gente vai ter, né, assim que 



 

Anais 2.699, da Sessão Ordinária do dia 25 de abril de 2022. 158 

chegar essa indicação nas mãos do nosso Prefeito. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado e 

tenham todos uma boa noite.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para o Pequeno Expediente, 

Vereador Vitório Dalcero.  

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

Vereadores, assessores e servidores da Casa; Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Flores da Cunha e Nova Pádua, Olir Schiavenin; a nossa Nata Francisconi, diretora do 

departamento de Cultura, a imprensa, o Daniel Gavazzoni, demais pessoas aqui presente e os que 

nos acompanham através do Facebook. Hoje trago uma indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

para que seja providenciado um estudo de viabilidade de se tornar obrigatório o curso de 

primeiros socorros para as empresas inscritas no município de Flores da Cunha que prestam 

serviços de segurança, portaria e zeladoria. No intuito, com esta indicação, é que basicamente a 

segurança seja estabelecida e propiciada às pessoas que forem frequentar os eventos, como 

bailes, festas, festivais em nosso município. É muito comum que nesses ambientes pessoas 

passem mal devido ao calor extenuante, pelo consumo de bebidas ou até mesmo por desavenças.

Nesse sentido, é de bom tom que ao menos um profissional da equipe de segurança ou portaria 

esteja capacitado para dar atendimento de primeiros socorros a quem precisar. Sabemos que às 

vezes esse tipo de atendimento, que envolve, por exemplo, massagem cardíaca, pode salvar uma 

vida. 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 Carlos Roberto Forlin. 

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

Vereadores, Vereadora; Olir Schiavenin, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

homenageado da noite; público aqui presente, a Elaiza Scortegagna Zim e todos que nos 

prestigiam na noite de hoje. Eu quero aqui falar do, da grande inauguração que tivemos, Senhor 

Presidente, no último sábado, aqui no município, inauguração da estrada Velha para Caxias do 

Sul. Se fizemos lá em grande maioria dos vereadores, prestigiando o Deputado Osmar Terra que 

se fazia presente no ato, emenda oriunda de suas emendas parlamentares, quatro milhões em 

torno, mais aquilo que foi aditivado pelo atual Prefeito pra conclusão da estrada Velha. Fica aqui 

um agradecimento ao MDB, da mesma forma, que tomou a frente e organizou o belíssimo 

evento, onde pudemos confraternizar junto com moradores, amigos, partidários e demais pessoas 

que usufruem daquela via. Da mesma forma, eu até estava olhando aqui, Vereador Luizão, eu fiz 

também uma indicação dessa parada na Júlio de Castilhos, por ela ser, dia 28 de março ainda, 

por ela ser na esquina da minha casa. Mas eu acredito que agora ela vai ser feita, pelo que não 

vai demorar mais tanto, porque quarta-feira passada aqui, aprovamos o projeto onde reestruturou 

a Administração, deu mais, estamos dando oportunidade, como o senhor mesmo falou em sua 

fala aqui, então eu acredito que agora quem vai avaliar o que foi decidido aqui, na quarta-feira, 

vai ser a comunidade. Quem vai dar o respaldo pra nós tanto nos serviços, elogios ou críticas é a 

comunidade. A nossa parte como vereadores, falo pela bancada do MDB, foi feita. Então a partir 

de agora é a comunidade quem vai dar o seu, o seu aval. Da mesma forma, eu gostaria aqui 

iniciar a minha fala em respeito à moção de congratulações ao sindicato pelos seus 60 anos, 

representado aqui pela pessoa do Olir, Presidente do Sindicato. É uma pessoa que está à frente da 

classe trabalhadora, dos nossos produtores, aquela classe muito trabalhadora, que por várias 

oportunidades, vários, várias tribunas aqui que ocupei, tive o prazer, Olir, de demonstrar a minha 

admiração, né, o meu, o meu zelo, a minha parceria como vereador com a classe dos 

trabalhadores rurais. Não simplesmente pela forma que a minha família venho da agricultura, 

meus pais vieram, meu avô, hoje eu permaneço lá. Então, e gostaria que as gerações que 
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viessem, pudessem da mesma forma aprender, ter uma profissão, né, dar amor ao trabalho, saber 

da onde que vem aquilo que se bota no prato e todos outros, todas outras oportunidades que o 

trabalho na agricultura te proporciona como pessoa, como crescimento teu, como uma evolução. 

Então aqui, eu quero destacar uma breve parte do sindicato, dos seus 60 anos, a sua trajetória, os 

benefícios, hoje, que tem o associado ao sindicato, enfim, mostrar um pouco da, dos seus 60 anos 

e, no fim, quero concluir aí com um depoimento. No início dos anos 60, os trabalhadores rurais 

do nosso município sentiam-se abandonados, com pouca organização, sem direitos 

previdenciários, sem acesso à saúde e com muitas dificuldades de comercializar os produtos para 

a sobrevivência de suas famílias. Sentiram também a necessidade da organização e a defesa 

dessa categoria. Foi nesta época que começaram a surgir grupos de organização com a finalidade 

de coordenar, defender, representar e buscar melhores condições de vida e de trabalho. Em 27 de 

abril de 1962, reunidos no salão paroquial, um grupo de 87 agricultores decidiram fundar o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Em 28 de novembro de 1962, foi obtido um dos maiores 

avanços da organização, que foi o reconhecimento da entidade através da carta sindical, 

passando, assim, a ser o órgão representativo da categoria dos trabalhadores rurais. Em quatro de 

dezembro de 66, houve uma fusão entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o Sindicato dos 

Pequenos Proprietários Rurais, que a partir desta data passou a chamar-se Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha, hoje, com extensão de base para o município de Nova 

Pádua. Organizados, os agricultores, ao passar dos anos, obtiveram inúmeras conquistas, entre as 

quais, eu gostaria aqui de destacar: A criação do Funrural, com participação de 0,5% sobre as 

vendas; aposentadoria para os homens aos 65 anos de meio salário mínimo; pensão para as 

viúvas. Em 98, com a nova Constituição, foi o período que a categoria obteve maiores conquistas 

na previdência social. Destacamos algumas aqui: Igualdade de direito entre o homem e a mulher; 

aposentadoria aos 60 anos de idade para os homens e 55 anos para as mulheres; pensão para os 

viúvos, acidente de trabalho, auxílio doença e salário maternidade, todos estes benefícios no 

valor de um salário mínimo e com o direito ao 13º salário. Na área da política agrícola, foram 

fixados preços mínimos dos principais produtos agrícolas da região e liberados recursos para o 

custeio e investimento da lavoura. Destaca-se também nesta área a conquista do Pronaf, com 

juros subsidiados e outros programas e políticas públicas, entre os quais: seguro agrícola, 

programa de aquisição de alimentos, o programa de alimentação escolar, o crédito fundiário, 

habitação rural, entre outros. Com o passar dos anos, o Sindicato foi criando uma base sólida na 

organização e defesa dos direitos dos trabalhadores rurais, conquistando respeito e consideração 

a nível regional, estadual e federal. Isso devido principalmente aos princípios de seriedade, de 

trabalho, de honestidade e de dedicação que sempre nortearam as lutas e ações da entidade. Tudo 

isso foi possível com o apoio e a colaboração de muitas pessoas. Hoje a entidade atua de forma 

exemplar e participa de várias ações desenvolvidas em parceira com outras entidades visando a 

defesa dos interesses da categoria e do seu quadro social composto por mais de quatro mil 

associados. Para comprovar sua atuação, o Sindicato ocupa vários cargos em entidades de nível 

nacional, estadual e regional. Na Comissão Interestadual da Uva, na Associação Gaúcha e 

Nacional dos Produtores de Alho, representa os produtores de uva na Câmara Setorial da Uva e 

do Vinho à nível nacional, entre outras funções. Por isso, o nosso Sindicato de Flores da Cunha e 

Nova Pádua é considerado um dos mais atuantes e representativos da categoria à nível de país. 

Então apenas um breve relato, tenho aqui o que o serviço oferece como convênio, a missão do 

sindicato em trazer qualidade de vida, acesso a esses programas que, hoje, muitos lá na colônia, 

por se preocupar em produzir, produzir com qualidade, está enfrentando uma seca lá fora, 

enfrentando essa alta dos preços, a dificuldade na comercialização dos produtos, porque tu chega 

com produto um pouco mais elevado do que ele era antes, ele acaba ficando, ele acaba não 

saindo, o consumidor, o consumidor final acaba deixando de lado por estar o custo muito 

elevado e vários outros fatores aqui, que já mencionei aqui quando discutimos o preço mínimo 

da uva e já em, já tive falas prolongadas em respeito a esse assunto aqui. A Vereadora Silvana 

também, quando teve a oportunidade de estar em reuniões que tratava do assunto, junto com a 

ministra, representando esta Casa, aqui já discutimos esses diversos assuntos que tem relação ao 
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nosso agricultor, Olir. Por muitas oportunidades, ocupei essa tribuna aqui mostrando numa 

semana, três semanas atrás, o preço de um pé de alface e mostrando ele aqui com o aumento 

dobrado, aonde se vendia a um real, ele está ali chegando a casa dos três reais. Claro, agora, 

como começa um novo ciclo, as chuvas já voltaram ao normal, começa a ter produto novamente, 

começa a ter oferta, porque quem regulamenta o preço do nosso setor, digo o nosso setor, pois 

convivo, trabalho diariamente, é a procura, a oferta e a demanda. Então é um ramo de muita 

incertezas, né, tu nunca sabe o dia de amanhã. E que bom ver um sindicato parceiro, de quem 

trabalha, de quem gera emprego e renda, de quem alimenta, né, a mesa dos brasileiros, e aqui do 

nosso munícipe da mesma forma. Então quero aqui agradecer a presença do Olir, mais uma vez, 

de todo o público aqui presente que nos prestigiam na noite de hoje. Encerro da mesma forma 

falando, Olir, eu tenho um avô em casa, com 80 anos de idade, e muito hoje, quando eu comentei 

que eu tinha sessão e tinha que sair antes, né, dos meus compromissos lá, ele disse assim, em 98, 

ele era uma das lideranças também que faziam frente ao sindicato. E falou com muito orgulho da 

viagem à Brasília, que foram lá pra conseguir aposentadoria pras nona, né, das mulheres que 

trabalhavam na agricultura, e ver a emoção dele, do seu Próspero Menegat, de ver a emoção dele 

em falando isso pra mim, contando os detalhes com tanta riqueza daquela viagem, daquela 

conquista, pra que ele pode ajudar, né, o sindicato a trazer pra essas pessoas, não tem dinheiro no 

mundo que pague esse tipo de trabalho, de humildade das pessoas mais simples, né, Elaiza? E a 

gente sabe o quanto esse pessoal trabalha, quanto esse pessoal se dedica pra poder dar uma vida 

digna, uma vida mais honrada e, da mesma forma, uma qualidade de vida melhor aí pros filhos, 

né, pros netos e as próximas gerações que vierem a suceder. Então mais uma vez, Olir, parabéns, 

continue com o seu trabalho. Hoje a gente vê o sindicato parceiro nessas áreas e que sempre, 

sempre precisa, o produtor sempre precisa desse auxílio. Então quero aqui te parabenizar, em 

nome da bancada do MDB, como autor dessa moção, né, todos os Vereadores, parabenizar o 

sindicato por ter tantos feitos nas, mas esses feitos, esses trabalhos impulsionados na vida do 

produtor, daquela família, do pequeno produtor lá que, que produz pra sua sobrevivência ainda, 

então parabéns! Foque muito nesse trabalho, que ele é de grande resultado, não só pra aquela 

família, mas pensam quantas outras dependem do produto que sai dali e assim por diante. É uma 

cadeia, né, é uma cadeia que é, esse trabalho ele é muito de mãos dadas. Se quebra um lado, 

atrapalha todo o outro. Então, mais uma vez, agradeço aqui, Senhor Presidente, a oportunidade 

de estar aqui mais uma vez, a esse público que nos prestigia, prestigia o nosso trabalho, né, de 

todas as segundas-feiras, e agradeço. Muito obrigado. 

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

Vereador Diego Tonet, por 15 minutos.  

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

público que nos acompanha aqui presente e, também, através das redes sociais. Cumprimento 

também o ex-colega de aula, o Felipe Stanguerlin, vizinho por muito tempo; a Elaiza, a Adri 

Costa, do grupo Teamar; Chefe de Gabinete Daniel; a Nata, do departamento de Cultura; e o Olir 

do sindicato, sejam todos bem-vindos! Na data de hoje, gostaria de falar sobre um tema que eu 

gosto bastante e que já me despertava muito interesse antes mesmo de eu ser vereador. Hoje 

escolhi falar sobre o turismo. Mas por que falar sobre o turismo? Eu acredito que a palavra 

turismo já foi muito ouvida por todos nós já há algum tempo e tem sido um tema bastante 

abordado nos últimos anos. Talvez tenha perdido um pouco de força nos últimos dois anos 

devido ao período da pandemia, onde eventos foram suspensos e o fluxo de pessoas circulando, 

viajando e conhecendo novos lugares acabou ficando um tanto restrito. Porém, com o retorno das 

atividades aos poucos e passada a crise imposta pela pandemia, vejo que o turismo retorna com 

mais força do que nunca. Por que eu falo isso? É muito simples. Por quase dois anos, a maior 

parte das pessoas foram impedidas de circular normalmente, grandes eventos não ocorreram e a 

maior parte das empresas, empreendimentos que possuem vínculos com o turismo praticamente 

adormeceram. Quando digo adormeceram, quero dizer que frearam seus investimentos com 

receio do que estaria vindo pela frente. Mas esse período de recesso fez com que muitos 
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empreendedores tirassem um tempo para refletir, planejar, estudar e traçar novas metas para o 

futuro, tanto é verdade que tenho reparado uma crescente nos investimentos no setor 

principalmente no início deste ano até o momento. Estive recentemente com o Secretário de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Tiago Centenaro Mignoni, visitando o 

distrito de Mato Perso, que possui diversos empreendimentos que tem um apelo muito forte ao 

turismo e outros que já estão vislumbrando boas oportunidades neste setor e começam a investir, 

fazendo com que o distrito de Mato Perso venha, muito em breve, se tornar uma importante porta 

de entrada para os turistas que chegam através de Farroupilha. Mato Perso conta com excelentes 

empreendimentos, além de lugares incríveis e que podem muito bem vir a formar um excelente 

roteiro turístico, que será de grande importância para a economia do 4º distrito, bem como será 

também uma alavanca para potencializar ainda mais o nome de Flores da Cunha e colocar em 

destaque nos destinos a serem visitados na região da serra gaúcha, no estado e por que não dizer 

em nosso país. Ontem, domingo, também estive acompanhando o Secretário de Turismo Tiago 

por alguns empreendimentos que fazem parte do roteiro Otávio Rocha Villa Colonial. Além da 

oportunidade de estar ouvindo os empreendedores locais, conhecendo as suas demandas e 

compreendendo as dificuldades enfrentadas no dia a dia, a visita nestes lugares proporcionou 

uma experiência muito rica. Em cada lugar visitado foi possível observar as particularidades, as 

belezas, os produtos oferecidos e se encantar com a forma acolhedora com que fomos recebidos. 

Em praticamente todos os empreendimentos que fazem parte do roteiro de Otávio Rocha, você é 

recebido pelos próprios familiares proprietários de cada local, que mostram com entusiasmo, 

muito carinho e com brilho no olhar suas propriedades, empreendimentos e produtos que são 

produzidos. A criatividade de um povo trabalhador nos mostra que é possível ir além. As 

pequenas propriedades que antigamente eram estritamente voltadas à produção de uvas, hoje nos 

revelam inúmeras pequenas vinícolas familiares com produção de vinhos em pequenas 

quantidades e com altíssimo padrão de qualidade, agroindústrias, pequenos comércios e culturas 

de frutas que até então eram desconhecidas na região, como é o caso do mirtilo. Tudo o que foi 

observado em Mato Perso e, também, em Otávio Rocha nas visitas recentes, tem me provado que 

Flores da Cunha tem excelentes empreendimentos, belíssimas paisagens naturais e um potencial 

para o turismo enorme. Quando falo em potencial enorme, quero dizer que apesar dos excelentes 

empreendimentos que pude visitar, ainda existe um trabalho árduo a ser feito, seja na divulgação, 

publicidade dos nossos roteiros, melhorias em infraestrutura, estradas, sinalizações, para que 

consigamos atrair cada vez mais visitantes para a nossa cidade. Já percebo um bom trabalho 

sendo feito, como é exemplo da conclusão da estrada Velha, inaugurada no último sábado de 

manhã e que é uma importante rota de ligação regional e mais uma porta de entrada para os 

turistas chegarem até Flores e que certamente será muito utilizada com a vinda do aeroporto de 

Vila Oliva. Além desta obra, tivemos recentemente a inauguração da pavimentação de um trecho 

que liga os distritos de Otávio Rocha e Mato Perso, trecho este que é uma reivindicação muito 

antiga e muito importante, pois liga dois grandes potenciais turísticos de Flores da Cunha, como 

mencionado anteriormente. Além destas pavimentações, recentemente também tivemos um 

trecho da localidade de Monte Bérico que certamente fará despertar novos empreendimentos 

ligados ao turismo que podem estar surgindo neste local. Também na região do Alfredo Chaves, 

na capela Medianeira, onde recentemente foi apresentado o roteiro Caminhos do Alfredo, há um 

trecho em obras onde em breve irá receber a pavimentação, que fortalecerá o fluxo de turistas 

neste belíssimo roteiro, com excelentes empreendimentos e que já impulsiona muito o 

desenvolvimento do turismo de Flores da Cunha. Mas afinal, por que falar tanto de turismo?  

Muitos devem se perguntar: O que isso vai mudar na minha vida? Pois bem, se formos analisar 

as cidades com o padrão de qualidade de vida mais alto do mundo, estas cidades tem uma 

característica em comum: são cidades com forte apelo turístico e algumas delas até com toda 

economia ligada diretamente ao setor do turismo. O turismo é de suma importância para o 

desenvolvimento de uma cidade, pois quando bem trabalhado, pode gerar inúmeros empregos 

nos mais diversos empreendimentos ligados ao setor. Além disso, pode atrair inúmeras pessoas 

que visitam a cidade, se instalando por alguns dias em redes de hospedagem e consumindo 
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produtos e serviços locais. Todo este dinheiro injetado na economia local, através da operação 

turística, interessa muito ao setor público, porque gera impostos que podem ser revertidos em 

saúde, educação e obras que permitem que uma cidade tenha um padrão de qualidade de vida 

cada vez mais alto. O turismo é um ciclo contínuo que tem capacidade imediata de geração de 

emprego e renda, pois são pessoas chegando a todo momento e a roda da economia girando. Sem 

pessoas não temos consumo, sem consumo não há demandas para o mercado de produtos e 

serviços. Apesar da crise imposta pela pandemia no ano de 2021, teve um crescimento de 12% 

no turismo do Brasil, permitindo um faturamento que ultrapassou 152 bilhões de reais. Desde o 

início deste ano, logo após o Secretário de Turismo Tiago assumir o cargo, tenho trabalhado num 

projeto que pretendo apresentar nos próximos meses e que tem como intuito fomentar ainda mais 

o turismo em Flores da Cunha e despertar para que novos empreendedores acreditem neste setor 

importante e que tem muito a prosperar ainda em nossa cidade. Tenho certeza que, com empenho 

de várias pessoas, com comprometimento e muito trabalho, Flores da Cunha irá colher muitos 

frutos e se tornar uma cidade referência e muito mais próspera e pujante do que atualmente é. Na 

última quarta-feira, estivemos aqui nesta Casa aprovando o projeto da reforma administrativa, 

projeto este que já poderia ter sido aprovado ainda no início deste ano, pois todos nós sabemos e 

somos conhecedores que o setor de turismo, bem como o da cultura, representado aqui pela Nata, 

por exemplo, carecia de pessoas nestas secretarias e departamentos. Tenho certeza que agora, 

com mais pessoas capacitadas integrando estas equipes, haverá um excelente trabalho que fará 

com que possamos nos orgulhar muito em breve de toda a construção realizada para fortalecer o 

nome de Flores da Cunha quando se fala em turismo e por que não também em cultura. Gostaria 

de passar um breve vídeo, que filmei com o celular mesmo, de alguns locais que estive visitando 

recentemente em Mato Perso e também ontem, em Otávio Rocha. Acredito que essas imagens 

resumem um pouco do potencial turístico que existe no interior de Flores da Cunha. 

(Apresentação de vídeo através da televisão). Essas imagens, até ontem estive numa dessas 

propriedades, ali mostra bem uma propriedade rural, e conversando com um dos proprietários, 

eles nos passavam, né, que muitas vezes as pessoas saem da cidade grande, o pessoal vem de 

Porto Alegre, de outras regiões mais metropolitanas, estressados com o trabalho do dia a dia do, 

cansados, e eles procuram no interior um lugar para descansar, muitas vezes nem tanto pra 

consumir alguma coisa, mas pra descansar um pouco a cabeça e sem palavras pra descrever o 

que a gente tem em Flores da Cunha, no nosso interior, em Otávio Rocha, em Mato Perso, em 

outras localidades, Alfredo Chaves, como citei também, e tem muito a ser explorado. Então eu 

queria agradecer a todos que estiveram acompanhando recentemente no roteiro de Mato Perso, 

que abriram as portas, que nos receberam também em Otávio Rocha ontem, muito obrigado a 

cada um pelo carinho e pela receptividade. Por fim, saliento que como representantes do povo e 

desejando sempre que tenhamos uma Flores da Cunha cada vez melhor, é importante que como 

vereadores unamos forças de modo a apoiar projetos que permitam o desenvolvimento 

econômico e o turismo de Flores da Cunha, pois tenho certeza que isso refletirá de forma 

positiva na vida de cada cidadão florense. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite e 

uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Neste momento, a palavra 

está à disposição do Vereador Horácio Natalino Rech para uso da tribuna. 

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

público aqui presente. Hoje quero ocupar esse espaço para falar um pouco de um assunto que 

muitas vezes nós passamos despercebidos, pois aqui já falamos de política, já falamos de 

políticos, já falamos da natureza, já falamos do meio ambiente, já falamos de economia, já 

falamos dos animais, já falamos de crise, já falamos de água, já falamos de pandemia e, hoje, 

quero falar da fome. O que define o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é a renda, a 

educação e a saúde. Ficamos sensibilizados com notícias de alguns países, principalmente os 

africanos em relação à fome, e é comum, embora distante, nos preocupamos com a dor e a perda 

de nossos irmãos. Comparar indicadores nos deixa numa situação de conforto, pois vivemos 
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numa região em que o desperdício de alimentos ainda não é levado em conta. Porém, quero 

deixar registrado que estive visitando uma família, em uma comunidade aqui de Flores da 

Cunha, sendo uma mãe com duas crianças, uma de quatro anos e outra de dois. Era 10:00 horas 

da manhã, me deparei com as prateleiras completamente vazias, dentro da geladeira tinha 

somente um litro de água. Veja, meus Colegas, diante desta situação, chego à conclusão que a 

fome está batendo em nossas portas. Passei por muitas dificuldades na vida e, diante desta 

situação, tento fazer o impossível para atender as necessidades principalmente em se tratando de 

crianças. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado, obrigado a todos. 

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, a Moção nº 003/2022, de Congratulações ao Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua, Senhor Olir Schiavenin, extensiva a 

toda diretoria e associados, pelos 60 anos de história. Moção de autoria do Vereador Carlos 

Forlin, está em discussão. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

público aqui presente, vejo hoje a Casa cheia mais uma vez; cumprimentando aqui o Secretário 

de Educação, em sua pessoa, a Natalina, funcionária pública. Utilizo desse espaço pra pedir o 

apoio dos Colegas Vereadores na aprovação dessa moção, que aprovamos essa moção aqui por 

unanimidade aqui nesta Casa, valorizando o trabalho de 60 anos de todas as pessoas que 

passaram por dentro do sindicato, aquele avô, aquela avó, pai, mãe que muito trabalharam pelos 

seus direitos principalmente em defesa do homem e da mulher no campo, Vereadora Silvana. E 

mais uma vez aqui, é uma forma de nós valorizarmos, né, e esse tipo de moção, trazer as pessoas 

para a Câmara e dar o seu devido reconhecimento. Então faço aqui meu apelo a todos os 

Vereadores que aprovamos essa moção e valorizamos os 60 anos de história dessa belíssima 

entidade, desse sindicato que muito faz por seus associados. Era isso, Senhor Presidente. Meu 

muito obrigado.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A moção está em votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus 

votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 003/2022 aprovada por unanimidade.  

Encerrada a Ordem do Dia, convoco, conforme artigo 117, parágrafo único, do Regimento 

Interno desta Casa, sessão solene para a entrega da premiação do concurso Como Vejo Meu 

Município para o dia 19 de maio de 2022, às 19:00 horas, na praça da Bandeira. Informo que a 

sessão solene em homenagem aos 50 anos da Sociedade Recreativa Aquarius será realizada no 

dia 12 de maio, às 19h30min. Passamos, agora, às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Para as Explicações Pessoais, com a palavra o Vereador Vitório 

Francisco Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Mais uma vez boa noite, Senhor 

Presidente; quero aproveitar para cumprimentar a todos os membros da entidade defensora dos 

direito dos autistas, Teamar, que estará fazendo depois esclarecimento pra nós; também 

aproveitar para cumprimentar o Secretário da Educação Itamar, que se encontra aqui presente 

conosco. Primeiramente, quero parabenizar a passagem do sexagésimo aniversário de fundação 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua. Graças à luta e união 

dos agricultores em sindicato, muitas conquistas foram alcançadas pelos agricultores. Manter-se 

mobilizado para garantir as conquistas e lutar por novas é a batalha diária de uma entidade 

sindical. Também parabenizar o Vereador Guga pela iniciativa de protocolar a moção de 
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congratulações ao sindicato. Também quero comentar que no sábado, dia 23, estive participando, 

juntamente com os companheiros do MDB, em comitiva com o Deputado Osmar Terra.  

Inicialmente estivemos em visita ao hospital Fátima, onde a direção mostrou ao deputado o 

aparelho de raio-x adquirido com recursos destinados via emenda parlamentar pelo deputado. 

Após, estive na inauguração da pavimentação de 4,4 quilômetros de extensão da estrada Velha, 

onde estiveram presentes o Senhor Prefeito Municipal César Ulian, o Deputado Federal Osmar 

Terra, Deputado Estadual Carlos Búrigo, ex-prefeitos de Flores da Cunha e região, Colegas 

Vereadores, secretários municipais e representantes da comunidade. Temos que destacar que 

para esta obra o Deputado Osmar Terra destinou quatro milhões de reais. Após a inauguração, 

fomos agraciados com um saboroso almoço no Clube São Cristóvão. Agradecemos a todos pelo 

empenho na realização dos eventos.  Uma boa noite e uma boa semana a todos e todas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli.  

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

comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e, também, aqui presente; quero 

cumprimentar ao Olir, Presidente do Sindicato; às mães do grupo Teamar, sejam bem-vindas, 

estamos juntas nesta batalha, contem sempre comigo, vão falar depois também na tribuna; 

Secretário de Educação, a Natalina da Cultura. E começar também parabenizando o sindicato 

pela moção, Vereador Guga pela essa homenagem merecida. A gente sabe do trabalho, né, Olir, 

teu, sempre dedicado e entusiasta também frente ao nosso sindicato, ajudando os nossos 

agricultores. E também, participamos da inauguração no sábado, nessa importante obra pra 

região, agradecer a emenda do Deputado Osmar Terra. E também, como foi falado lá na, na 

inauguração, da importância da, do uso responsável do dinheiro público, né, de se continuar as 

obras iniciadas nas administrações passadas, pensando sempre no bem da comunidade. Então por 

essa, por isso, a gente parabeniza então o nosso Prefeito César por continuar essa importante 

obra e, também, incrementá-la com 1,1 quilômetro e, sim, então ela está toda finalizada até a 

divisa com Caxias do Sul. E esperamos então, agora, a parte de Caxias também que seja 

concretizada, já há tratativas do nosso Prefeito com o Prefeito Adiló e certamente também será 

uma via de escoamento da nossa produção por ali, né, desafogar um pouco a nossa RS-122. 

Desejo a todos uma boa semana. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Carlos Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, muito obrigado mais uma 

vez. Cumprimentar aqui a Elaiza, em sua pessoa, Elaiza, e do meu amigo André, seu esposo, 

todo o grupo Teamar, que hoje se faz presente aqui na nossa Casa, e muito bom ter vocês por 

perto, vivenciar de uma certa forma, assistir o trabalho, né, de cada um de vocês em prol da 

nossas, das nossas crianças, nossas pessoas que necessitam muito da nossa atenção. Quero aqui 

também agradecer o apoio dos Colegas em aprovar a moção pro sindicato. Eu me sinto muito 

honrado de ter tido essa oportunidade como jovem em, de uma certa forma reconhecer o trabalho 

dos mais experientes, de quem veio antes, quem fez antes por nós. Então meu muito obrigado aí, 

Olir, na sua pessoa, estenda a todos os associados do sindicato, a todos colaboradores, 

funcionários, a todas pessoas que te ajudam a fazer o que é o sindicato hoje. E, da mesma forma, 

endossar as palavras do meu Colega Vereador Vitório, onde se fizemos presente na estrada 

Velha, conduzimos o deputado em nosso município, Osmar Terra, esteve verificando suas 

emendas que foram destinados para o hospital, né, teve seu compromisso firmado e isso muito 

enriquece o município e o munícipe, quem utiliza dos serviços de saúde, o nosso cidadão de 

bem, aquela pessoa que mais necessita. Então como ente público, como pessoa pública, eu, da 

mesma forma Vereador Vitório e Vereador Barp, meus colegas de bancada, a gente se sente 

muito gratificado, né, por ter cobrado, por ter insistido e por estar trazendo mais, mais recursos 
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na saúde do nosso município. Mais uma vez aqui quero agradecer, meu muito obrigado. 

Tenhamos todos uma boa noite. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente! Ainda em tempo, 

quero cumprimentar as mães do grupo Teamar; também a presença do nosso Secretário de 

Educação, o Itamar; também o nosso pré-candidato a deputado federal, Valdecir Paulus, que se 

faz aqui presente. Até no sábado passado tive a oportunidade de participar, juntamente com ele, 

na pré-candidatura ao Senado Federal, junto com nosso amigo, Vice-Presidente da República 

Hamilton Mourão. E também, dizer aos senhores que semana passada tive a oportunidade de 

visitar vários bairros do nosso município, São José, comunidade do interior, Linha 100. Também 

tive oportunidade de acompanhar o Miro Viasiminski, no setor de Obras, no interior, onde mais 

uma vez vou falar, vem desempenhando um bom trabalho. E também, gostaria de só salientar, 

ratificar o que o meu colega, amigo Vereador Guga falou na tribuna, que diz que fez parte em 

aprovar o projeto e que vai cobrar. Vamos botar bem esclarecido! Em questão de aprovar, o 

senhor não aprovou, o senhor votou contra! Então deixar bem especificadinho pras pessoas 

entender, que ele comentou e citou o meu nome e falando que, que ele tinha aprovado o projeto, 

mas então vamos, vamos explicar direitinho, Senhor Vereador, que o senhor votou contra o 

projeto, e que o senhor também saiu de uma sessão onde tinha, nós tínhamos uma sessão 

extraordinária pra votar, o senhor fugiu. Então vamos deixar bem especificado, porque senão a 

população aí fora não entende, acha que o senhor votou a favor, tá? Então era isso, pessoal. 

Tenham todos uma boa noite e muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Ademir Barp.  

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

Vereadora, pessoas que nos acompanham, a imprensa, assessores; em especial, o grupo Teamar. 

Esse nome já é muito sugestivo pelo sentimento que vai ser dedicado a essas pessoas que vão ser 

atendidas nesse trabalho todo que está sendo iniciado, já está sendo trabalhado há muito tempo e 

que agora, sim, começa a tomar forma e a responsabilidade de vocês e nossa ela aumenta cada 

vez mais com essas crianças, a gente sabe da atenção que temos que dispensar a elas. Então 

adultos também com certeza vão procurar os serviços, então esse nome Teamar ele nos sugere e 

nos convoca para sim apoiarmos essa causa. Também agradecer ao Colega Guga pela iniciativa 

da moção ao nosso sindicato. A gente, hoje não se imagina Flores da Cunha, maior produtor de 

vinhos e uvas do Brasil, sem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova 

Pádua. Tem lá a sua história iniciada lá nos anos 60, pelos primeiros fundadores, pelos pequenos 

agricultores. E, hoje, está à frente o nosso Olir, ele sabe do trabalho incansável que ele vem 

fazendo durante todos esses anos, onde sua história se confunde com o sindicato, mas de forma 

positiva, pelo trabalho de todos que passaram pelo sindicato, de todos que estão hoje fazendo o 

sindicato atuante, respeitado também além das fronteiras do nosso município, no estado e no 

Brasil também, buscando todas essas conquistas que o Colega Guga relatou na tribuna. Então 

parabéns, Olir! Leve o nosso abraço a todos os associados. A gente faz parte também do 

sindicato por muito tempo, família, todas nossas famílias do interior, e a gente sabe da 

importância que o sindicato tem para Flores da Cunha. Também dizer que no sábado, fazendo 

coro aos nossos Colegas Vereadores, estivemos na inauguração da estrada Velha para Caxias, 

que agora quiçá que a gente tenha essa estrada pavimentada, o seu movimento vai aumentar, 

desafogando a nossa ERS-122 e, com o aeroporto de Vila Oliva, com certeza vai ser 

intensificado o fluxo de veículos naquela estrada. Então nada mais melhor, nada mais a esperar 

agora a parte aqui Caxias faça essa ligação e, sim, teremos todo o asfalto nessa estrada que é tão 

importante hoje e cada dia ela se torna mais importante para o nosso município e a região, 

porque todos os prefeitos que estavam lá e ex-prefeitos dos municípios vizinhos estavam 
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prestigiando porque sabem da importância que ela tem. Então agradecer ao nosso Deputado 

Osmar Terra, que enquanto ministro destinou à Flores da Cunha esses quatro milhões e, ainda, 

ele continua como deputado mandando para a nossa saúde, para a nossa, na nossa comunidade de 

Flores da Cunha, tendo sempre esse olhar voltado para a nossa comunidade. Por ora era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores, os demais 

já citados; em especial, o Secretário de Educação que se faz presente também. Queria também 

parabenizar o Olir pela, em nome do representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pelos 

60 anos e por todo o trabalho que vem fazendo. Estive recentemente, como mencionei, em Mato 

Perso, em Otávio Rocha, e sei da força que tem o meio rural nesses locais, nos demais também, e 

quanto é importante ter o sindicato também para representar essa classe, então mais uma vez 

parabéns. Também falando do pessoal do Teamar, recentemente também falei na tribuna sobre a 

questão do autismo, estive falando com o Felipe, meu ex-colega e vizinho, também com a Adri, 

sei que é importante essa causa, e que bom ter um grupo surgindo e representando também esta 

importante causa e ganhando força, né, ganhando o respeito e ocupando o seu espaço dentro de 

Flores da Cunha. Parabéns pelo trabalho de vocês também! Queria também falar que estive na 

inauguração da estrada Velha, queria parabenizar o deputado que trouxe essa emenda para que 

fosse feita essa obra tão importante. E também, como já mencionado pela Colega Silvana, 

parabenizar também o Prefeito César que deu continuidade a esta obra iniciada na administração 

anterior e, com muita seriedade, foi levado adiante, com qualidade, como nós podemos estar lá 

observando, no sábado de manhã, muito elogiado inclusive também pelos moradores locais que 

se fizeram presentes lá. E eu queria fazer um comentário sobre o projeto da reforma 

administrativa que votamos na última quarta-feira, né, parabenizar os Vereadores que estiveram 

todos presentes e que, desta forma, a gente fez a decisão de forma democrática, através do voto, 

que é como deve ser, né? O voto mostra o poder da democracia e nesta Casa, através do voto, a 

gente fez cada um a sua escolha. Também queria mencionar que alguns Vereadores às vezes eles 

mencionam que tinham dúvidas quanto ao projeto. Lembrar que tivemos uma audiência pública 

lá no, na escola São José, todos os Vereadores estavam presentes, todos e, na oportunidade, 

nenhum se manifestou. Então foi uma oportunidade dos Vereadores estarem lá também, fazerem 

seus questionamentos e não depois vir na Casa, dizer talvez que ainda restavam dúvidas. E 

também as secretarias sempre estiveram abertas, eu mesmo mencionei na quarta, estive pelo 

menos umas quatro vezes com o César Conz, tirando minhas dúvidas para estar ciente do que eu 

estava votando na quarta-feira. Também queria lembrar que fiscalizar é um dever do vereador, 

não somente depois de um projeto de cargos ser votado, mas desde o dia que ele assume o seu 

mandato até o último dia do seu mandato, independente se ele é oposição ou situação, o vereador 

deve fiscalizar sempre! Esse é meu dever, esse é o dever de todos os Colegas. Então que cada um 

faça o seu trabalho da melhor forma possível, e era isso o que eu desejo para todos nós. Mais 

uma vez, boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Clodomir José Rigo.  

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

Vereadores; público já citado; em especial, o Teamar. Olir, por muitas vezes nós já conversamos, 

o senhor esteve aqui muitas vezes nesta Casa também sendo homenageado e eu quero dizer que 

o grande mérito do sindicato, das pessoas que representam o sindicato é apartidários, não 

misturar política com sindicato, esse é o grande mérito do, por isso que o sindicato está no êxito 

que está hoje. Parabéns então a todas as pessoas envolvidas no sindicato. Com relação ao sábado 

também, então nós participamos, representando o Presidente dessa Casa, representando a nossa 

Câmara, lá na inauguração da estrada Velha. E eu gosto muito quando que eu vou nos eventos, 
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que eu vou a uma programação, alguma festa, eu gosto muito de analisar, de ver a atitude das 

pessoas. Então sábado foi um dia que a gente pode ver pessoas pequenas sendo arrogantes, 

sendo, querendo aparecer mais do que a obra e pessoas grandes sendo simples. Esse foi o caso do 

ministro, do deputado federal. Ele mandou a verba pra Flores da Cunha, veio aqui vistoriar a 

emenda que ele mandou, a obra que o Município fez, pra ver se estava de acordo, que é o papel 

dele também. Se todos os deputados que mandassem emenda viessem nas, nos municípios 

conferir como é usado o dinheiro público, essa é a função do deputado. E a simplicidade do 

nosso Prefeito César de estender o convite ao deputado, porque por muitas vezes eu fui 

testemunha de trazer verbas aqui pro Município e, no momento da inauguração, o deputado que 

enviou a verba não ser nem convidado pra inauguração. Então isso é um sinal de respeito com o 

deputado, com o nosso representante que enviou a verba. Então parabéns ao Prefeito César, pela 

humildade, pela simplicidade do deputado e pra todas as pessoas envolvidas. Hoje nós temos aí 

uma obra muito importante, interligação de dois municípios, 4,4 quilômetros, todos podem usar 

da melhor maneira possível. Uma administração começou o trabalho, fazendo o projeto, 

arrecadando os recursos e a outra administração concluiu, inaugurou com as duas administrações 

juntas, fazendo a inauguração junta, fazendo a comemoração juntos, nós fomos convidados a 

participar junto no almoço, fomos lá, agradecemos ao MDB pelo convite, isso é para o bem do 

município, nós trabalhamos para o município. Então a administração passada começou, a 

administração atual encerrou e os dois, as duas administrações comemoraram junto um feito 

inédito pra cidade, isso que é importante. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado. 

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

Presidência). Senhor Presidente, mais uma vez apenas aqui, é bom a gente conversar, é bom a 

comunidade estar aqui, porque naquele momento da votação, Vereador Luizão, o senhor acho 

que se equivoca no momento que você fala em que fugiram. Inclusive não foi apenas o vereador 

aqui que não compareceu, meus dois colegas de bancada e mais o Vereador Horácio Rech, 

pautados pelo Regimento Interno! Então veja, Vereador, que fugir é uma palavra muito agressiva 

ao ato de não comparecer, que foi o que esses quatro vereadores fizeram. Em relação ao meu 

voto, comunidade, sim, votei contra. Veja só, não só eu novamente, mais três vereadores. Está aí, 

a imprensa divulgou pra todos ter conhecimento. O motivo vocês sabem, já foi falado, aqui já foi 

muito discutido, a comunidade aqui, hoje, que se faz presente não deveria nem estar mais 

ouvindo esse tipo de colocações. Mas, enfim, é o meu papel relembrar. E se votei contra, 

Vereador, e o meu dever também é cobrar, porque é o dinheiro dessa comunidade que está aqui, 

ó, desses cidadãos aqui, é dinheiro público! Como é que uma, como é que eu vereador vou me 

omitir em não, não cobrar uma melhoria pra um cidadão a um projeto que eu votei contrário, mas 

sabendo que é o dinheiro deles que está sendo investido em mais pessoal e eu não cobrar uma 

melhoria que é pra eles? Isso fica, eu, eu acabo me retirando do meu compromisso. Então, 

Vereador, apenas eu gosto de deixar as coisas bem claras aqui, todo, toda oportunidade eu venho 

me manifestar. Em relação à estrada Velha, Vereador Clodo, eu, eu vi muita gente empenhada 

em realizar aquilo lá, parabenizo a sua fala em relação quando uma administração começou, a 

outra teve a humildade de terminar. Apesar de ter dinheiro, o prefeito Lídio deixou recursos pra 

terminar a obra, mas parabenizo aqui o Prefeito César, por ter dado continuidade a essa obra que 

é importante. Não é pra nós, é pro munícipe, é pro cidadão que está lá há décadas, como vi 

placas lá, há décadas no meio da poeira, né? Então eu vi muito humildade e vi o ministro ser 

simples em suas falas, um agradecimento enorme por parte de todos que estavam lá e essa é o 

meu ponto de vista e essa foi a minha opinião em relação à estrada Velha. Finalizo aqui mais 

uma vez agradecendo. Muito obrigado. 

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

Presidência). Né, também esse assunto já era pra ter encerrado, né, tanto é que Deus deu dois 

olhos pra nós na frente, pra gente olhar pra frente, o que passou, passou. Mas como o senhor 

trouxe à tona, aí a gente tem que esclarecer, bem esclarecidinho, para que o povo assim fica 

sabendo, porque nem todos acompanham a sessão, e quem está aqui está, tem a oportunidade 
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então de saber da verdade, né? Faz parte do processo democrático o que vocês fizeram de, de 

fugir, faz parte, mas não é coerente! Acho que a população de Flores da Cunha, trabalhadora do 

jeito que ela é, merece mais respeito nesse quesito. E também eu não sei qual que era o medo do 

senhor e da vossa bancada em se fazer presente e aprovar esse projeto, porque esse projeto 

contemplava, contemplou na verdade, a saúde, educação, segurança, esportes, cultura. E eu não 

vejo o porquê nós vereadores de se abster de um, de um trabalho tão importante que o Executivo 

gostaria de, de fazer, né? E a fala que eu comentei a semana passada, é o quê? É de dar 

condições, as mesmas condições que o prefeito Lídio teve e o Prefeito César também ter, porque 

nós tínhamos vinte e seis cargos a menos, pessoas a menos trabalhando, e como é que nós, como 

é que o Prefeito, como é que a Administração ia entregar trabalho com qualidade e na rapidez 

que se merece o nosso povo florense. Era isso que eu comentei e o senhor meio que se equivocou 

também, achando que eu tinha, até no momento, Senhor Vereador, se o senhor olhar, voltar e 

olhar a minha fala, eu até falei bem do governo Lídio! Eu falei que fez um bom trabalho, só que 

o senhor não entendeu, o senhor entendeu diferente! Mas fazer o quê? Cada um entende o que 

quer! Mas eu encerro mais uma vez essa discussão, que nem era pra mim, não ia entrar nesse 

assunto, mas como o senhor tocou, a gente gosta de deixar tudo esclarecidinho. E a população de 

Flores da Cunha acho que merece isso. Era isso, Senhor Presidente, muito obrigado. E tenham 

todos uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. No dia 18, segunda-feira, estivemos, estive em 

reunião, juntamente com a super comissão, Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, com os 

órgãos de saúde do Município, nosso hospital e Secretaria de Saúde, para tratar sobre o melhor 

atendimento na saúde municipal. Agradeço ao Vereador Clodomir José Rigo, Vice-Presidente da 

Câmara de Vereadores, que esteve representando esta Casa no dia 23, no sábado, no evento de 

inauguração da pavimentação asfáltica dos 4,4 quilômetros da estrada Velha. O aditivo de 1,1 

quilômetros, assinado em 2021 pela Administração do Prefeito César Ulian e do Vice Márcio 

Rech, garantiu o asfaltamento da via até a divisa com Caxias do Sul. O investimento da obra foi 

aproximadamente 6,4 milhões de reais, sendo quatro milhões com recursos do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, destinados por meio do então ministro e, hoje, Deputado Federal 

Osmar Terra, e 2,4 milhões de recursos próprios do Município. Em nome de todos os Vereadores 

e servidores desta Casa, parabenizo o Vereador Clodomir José Rigo que esteve aniversariando 

no último dia 23 e, também, a assessora da bancada do Progressistas, Marina Debon, que estará 

de aniversário no próximo dia 29 de abril. Aguardamos aí a torta e os salgados. Agradeço 

também a presença e cumprimento nosso Secretário da Educação, Cultura e Desporto, Itamar 

Brusamarello, seja sempre bem-vindo.  

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

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 25 de abril de 2022, às 19h28min. Tenhamos todos 

uma boa noite! 
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