
 

Anais 2.701, da Sessão Ordinária do dia 09 de maio de 2022. 186 

SESSÃO 2.701 – SESSÃO ORDINÁRIA 

09 de maio de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 09 de maio de 2022, às 18h15min. 

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

todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar 

aqui também o Vice-Prefeito Márcio Rech, Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, Presidente do 

MDB Élio Dal Bó, Presidente do Republicanos Fernando Rosa, sejam todos bem-vindos!   

Antes de dar início aos trabalhos desta sessão, gostaria de convidar neste momento a Vereadora 

Suplente do Partido Republicanos, Senhora Angela Maria Machado Cardoso, para que se dirija a 

esta mesa, entregue o diploma de vereadora e a declaração de bens, e se dirija até a tribuna desta 

Casa para prestar o seu compromisso. Convido a todos os Vereadores para que fiquem de pé, 

enquanto a Vereadora presta o seu compromisso nesta Casa. (Entrega do Diploma e da 

Declaração de Bens). 

SENHORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO: “Prometo cumprir e fazer cumprir 

a Lei Orgânica Municipal, a Constituição Federal e a Constituição Estadual e demais leis da 

União, do Estado e do Município, e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da 

liberdade e da lealdade, da honra e do bem comum”. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Declaro empossada a 

Vereadora Angela Maria Machado Cardoso e a convido para que ocupe uma cadeira deste 

plenário, antes ocupada pelo vereador Luiz André de Oliveira, que solicitou licença pelo período 

de 09 de maio a 08 de junho, para tratar de assuntos particulares. Seja bem-vinda, Colega 

Angela. 

Conforme Resolução nº 080/2020, durante o mês de maio, no início ou no final da sessão, será 

cantado o Hino do Município em homenagem ao aniversário do município de Flores da Cunha. 

Convido os Colegas Vereadores, servidores desta Casa, público presente para cantarem o Hino 

de Flores da Cunha, letra e música de Ivo Gasparin. (Execução do Hino de Flores da Cunha).   

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 ADEMIR ANTONIO BARP: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 064/2022, que responde o requerimento da Câmara nº 003/2022 e encaminha a relação 

dos servidores detentores de cargos em comissão e de cargos de função de confiança, com os 

respectivos valores de vencimento, cargo e secretaria em que estão lotados, em atenção ao 

requerimento nº 009/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp.  

E-mail do gabinete do Prefeito Municipal, que informa que o Corregedor-Geral da Justiça do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Desembargador Giovanni Conti, 

visitará as comarcas de Antônio Prado e Flores da Cunha no dia 12 de maio de 2022, às 

14h30min, e que o mesmo gostaria de agendar uma visita institucional ao Prefeito Municipal, 

conjuntamente com o Presidente desta Casa Legislativa.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Emenda Supressiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 035/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, 

que “Suprime o art. 30 do 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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Indicação nº 082/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que faça a canalização do esgoto que corre a céu aberto nos fundos das residências da 

avenida Pelizzer e nos fundos das residências localizadas no entroncamento das ruas Virgínia 

Bertuol Ulian e Sixto Rosseto, no bairro Vindima. 

Indicação nº 083/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que contrate profissionais de educação física para dar aulas aos idosos que frequentam 

as academias ao ar livre do município. 

Indicação nº 084/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Presidente desta 

Casa que realize ações de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa na semana 

do dia 15 de junho, em coerência com a Lei Ordinária nº 3.573, de 02 de outubro de 2021, de 

autoria desta Vereadora. 

Indicação nº 085/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que instale uma defensa metálica (ou guarda-corpo) na curva da rua Cristiano Pan, em Mato 

Perso, próximo ao início da estrada que vai para o Mirante Gaio, conforme imagens anexas a 

esta indicação.  

Indicação nº 086/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que realize os reparos necessários na pavimentação da rua Júlio de Castilhos, entre a rua Flores 

da Cunha e a ERS-122, no bairro Aparecida, conforme imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 087/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que cobre da Urbanizadora Siviero o reparo da pavimentação da rua Raimundo Montanari, em 

frente à escola estadual Professor Targa e nas quadras próximas, tendo em vista que foi realizada 

obra no local e os paralelepípedos ainda não foram recolocados, conforme observa-se nas 

imagens anexas a esta indicação. 

Requerimento nº 012/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que requer que seja 

retificado o período de licença solicitado através do requerimento nº 011/2022, para o período de 

09 de maio a 08 de junho de 2022, por motivo de interesse particular. 

Ofício nº 02/2022, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que 

informa que foi marcada audiência pública para o dia 11 de maio de 2022, às 15:00 horas, nesta 

Casa Legislativa, a fim de debater o Projeto de Lei Complementar nº 003/2022, que “Altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 149, de 26 de setembro de 2019 e seus anexos I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII e IX, que institui o Plano Diretor Municipal de Flores da Cunha e, revoga a Lei 

Complementar nº 161, de 22 de março de 2021”.   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Oficio do Senhor Renato Cavagnoli e dos associados do Clube Independente, que agradecem 

pela homenagem recebida através da moção aos 75 anos de história da entidade, de autoria do 

Vereador Vitório Francisco Dalcero, estendendo a homenagem a todas as pessoas que 

construíram a história do clube, e reiteram o convite a todos os Nobres Vereadores, seus amigos 

e familiares para se unirem ao quadro social desta entidade.  

Ofício da 1ª suplente de vereadora do Republicanos, Senhora Sandra Aparecida Camargo de 

Lima, que responde o requerimento nº 012/2022 e que se declara impossibilitada de assumir a 

vaga do Vereador Luiz André de Oliveira, no período de 09 de maio a 08 de junho de 2022, por 

motivo de ordem pessoal.  

Ofícios do 2º suplente de vereador do Republicanos, Senhor Valdomiro Granoski Viasiminski, 

que respondem os requerimentos nºs 011 e 012/2022 e que se declara impossibilitado de assumir 

a vaga do Vereador Luiz André de Oliveira, no período de 06 de maio a 06 de junho de 2022, e 

no período de 09 de maio a 08 de junho de 2022, respectivamente, ambos por motivo de ordem 

pessoal.  
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Convite da escola municipal Tancredo de Almeida Neves, para participar da Festa da Família, no 

dia 13 de maio de 2022, às 19:00 horas, no ginásio de esportes da escola.  

E-mail do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que comunica, nos termos do 

parágrafo 2º, do artigo 31, da Constituição Federal, que o Tribunal de Contas do Estado emitiu 

parecer relativo às contas do gestor do Município de Flores da Cunha no ano de 2019, conforme 

decisão transitada em julgado no processo nº 03436-0200/19-7.  

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

atendimentos realizados pela entidade no mês de abril de 2022, para conhecimento dos 

Vereadores.  

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 Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadoras, 

Vereadores, público que se faz presente; Vice Márcio, em seu nome, cumprimento todos os 

demais já citados. Trago esta noite, queria antes também cumprimentar a Vereadora Angela, 

desejar primeiramente um bom trabalho nesse período que está conosco. Nessa noite, eu trago 

três indicações a esta Casa. Primeira delas, é lá do distrito de Mato Perso. Tem uma curva na rua 

Cristiano Pan, que fica próximo à estrada que dá acesso ao mirante Gaio. Então recentemente 

havia umas árvores neste local e elas foram retiradas, nessa curva praticamente não tem 

acostamento e os moradores reivindicam, porque ela é bastante perigosa. Se algum veículo vier a 

sair da estrada, o lado de baixo é um barranco bastante íngreme, então pode gerar um acidente 

bastante perigoso nessa região. Então solicita-se que, dentro do possível, seja feito uma defensa 

metálica, uma barreira pra impedir que ocorra algum acidente neste local. A outra indicação que 

trago a esta Casa é referente à rua Júlio de Castilhos, entre a rua Flores da Cunha e a ERS-122, 

no bairro Aparecida. Então, devido principalmente também às chuvas nos últimos dias, têm-se, 

alguns pontos do asfalto eles começaram a ceder, eles começaram a afundar, né, e o asfalto que 

provavelmente deve ter cerca de uns 20 anos já, ele já apresenta bastante fissuras. Então, se nada 

for feito neste local, provavelmente em pouco tempo estaremos perdendo também a base e os 

custos pra manutenção desta obra serão maiores do que fazer uma obra de reparo talvez neste 

momento. A terceira indicação que eu trago a esta Casa é devido à, na rua Raimundo Montanari, 

próximo à escola estadual Professor Targa. Neste local então foram feitas obras de canalização, 

em virtude de nós termos ali perto o novo loteamento que está surgindo na nossa cidade, e foi 

deixado, foi, nesse local então foi retirado pra fazer a canalização e não foi recolocado de volta 

os paralelepípedos. Então existe uma demanda ali da parte da direção da escola, pais, os alunos, 

né, que utilizam o local e nestes dias de chuva então ocorreram bastante transtornos ali e o 

pessoal reivindicou então pra que seja colocado de volta os paralelepípedos ou talvez um pó de 

brita, alguma coisa pra tentar diminuir um pouco a situação ali deles neste local. Era isso. Muito 

obrigado, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli.  

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

Vereadora Angela, muito bom ter outra cara feminina aqui nesta Casa, nos somamos aí ao nosso 

trabalho contigo pra sermos aí representante feminina nesta Casa, seja bem-vinda! 

Cumprimentar o nosso Vice-Prefeito Márcio; a todos os convidados aqui, parentes, amigos da 

Angela; quem está em casa nos assistindo, à Kika, todos bem-vindos; à imprensa; diretora de 

Cultura, a Nata. Quero apresentar algumas indicações que realizei nessa semana. E uma então 

direcionada a essa Casa, para que o nosso Presidente então faça alguma atividade de, em função 
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da lei que criamos o ano passado, de minha autoria, que é a lei que combate à violência contra a 

pessoa idosa, no dia quinze de junho. Então que possa ser feito alguma campanha publicitária, 

alguma divulgação pra que esse assunto esteja recorrente na nossa sociedade. E também, quanto 

aos idosos, eu fiz uma indicação, a gente tem as academias ao ar livre, né, instaladas na nossa 

sociedade, mas não significa que ir lá, usar ela é garantia que está fazendo o exercício de forma 

correta. Então às vezes pode ser mais prejudicial pro idoso utilizar a academia do que não fazer. 

Então a ideia é que teriam profissionais de educação física ou até estagiários, né, que poderiam 

estar auxiliando esses idosos a fazerem os exercícios da melhor forma correta, talvez de forma 

terceirizada, enfim, que faça um rodízio em todas elas na, algum dia da semana e, assim, os 

idosos poderiam se organizar e frequentar mais também a academia ao ar livre. E também, um 

pedido aí muito antigo lá do bairro Vindima, que a gente já sabe da situação do esgoto que não 

tem, não foi canalizado, na avenida Pelizzer, nos fundos, e que causa sempre problemas para os 

moradores. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Nesse momento, transfiro a Presidência ao Vereador Clodomir José 

Rigo para fazer uso da tribuna.  

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

15 minutos.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos os presentes! 

Cumprimento aqui nosso Vice-Prefeito, líderes partidários já mencionados no protocolo. Quero 

cumprimentar muito especialmente a Vereadora Angela, suplente do vereador Luizão, que 

assume uma cadeira neste plenário, seja bem-vinda! Com certeza irá aqui discutir suas ideias, 

trazer suas demandas e quero lhe desejar, em nome de todos os Colegas Vereadores, um ótimo 

trabalho! Que você possa discutir sobre as suas ideias, trazer as suas solicitações e, também, 

levantar o discurso e sobre as suas necessidades, da sua comunidade, do seu reduto. Seja bem-

vinda! Nos colocamos à disposição para auxiliar no que for necessário. Hoje é dia nove de maio, 

comemorado na Rússia o Dia da Vitória. Dia da Vitória, nos Estados Unidos e na Europa 

comemorado no dia oito de maio, onde a Alemanha nazista foi vencida na Segunda Guerra 

Mundial. E como Moscou, devido ao fuso horário, na Rússia se comemora no dia nove, que 

coincide também com o meu aniversário, né? Hoje estou aí comemorando 24 anos, né, não 

parece, mais dez. E se eu pudesse pedir hoje um, fazer um pedido de aniversário, também 

envolve a Rússia, gostaria que a guerra na Ucrânia terminasse, porque a gente vê as barbáries 

que estão acontecendo lá, crianças morrendo, civis, pessoas inocentes perdendo a vida, por conta 

de uma ideia de um país que quer dominar o outro. E eu acho isso, que isso hoje, nos, no 

momento atual, não deveria acontecer, porque os dois são independentes, tem as suas fronteiras, 

tem a sua economia, tem, já estão consolidados e briga por território neste momento do mundo 

não é de bom grado. Eu acredito que não deveria acontecer, então esse é o meu desejo de 

aniversário, que a guerra na Ucrânia se acabe. Falando também da Ucrânia, coincidentemente 

aqui no Brasil, na Surdolimpíadas, é o país que mais está recebendo medalhas de ouro, está o 

melhor colocado. Então, é algo de se pensar que, apesar de todas as dificuldades que os 

familiares estão enfrentando lá, na sua terra natal, eles estão aqui competindo e mostrando a que 

vieram na Surdolimpíadas, sendo o país melhor colocado no quadro de medalhas, e isso é um 

pouco tocante também. Falando em Surdolimpíadas, um evento muito bonito que está 

acontecendo na região, Flores da Cunha está sediando jogos também. Secretaria de Esportes aí, a 

Prefeitura está de parabéns, por dar todo o suporte para que esses jogos tão importantes 

aconteçam, para incluir pessoas que tenha uma deficiência em jogos olímpicos, e isso também é 

muito importante. Eu acho que o esporte deve ser cada vez mais, cada vez mais incentivado, e eu 
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subo nessa tribuna uma vez sim, uma não, falando sobre o incentivo à esporte e cultura. E isso 

deve ser tomado como exemplo, porque apesar de, que tem atletas com dificuldades, inclusive 

temos aqui, hoje, a Kika, que é uma vencedora, uma campeã aí na natação, e o esporte 

transforma vidas. Devemos, devemos sim incentivar cada vez mais o esporte, a Prefeitura tem 

feito um papel e eu estou aqui também pra dizer que estou cobrando e vou cobrar cada vez mais 

que os atletas sejam incentivados e que tenha auxílio, inclusive financeiro, pra que eles possam 

concorrer nas competições aí de nível estadual e até mesmo nacional e por que não mundial, 

numa próxima olimpíada quem sabe. Parabéns aos nossos atletas que superam as suas 

dificuldades, treinam e trazem orgulho também pro nosso município. E falando em esporte, volto 

a falar de cultura. Acho que devemos incentivar também eventos culturais, vai acontecer nos 

próximos, vão acontecer aí nos próximos meses. A Secretária, agora quero cumprimentar a Nata 

que está aqui presente, a subsecretária, já está aí se preparando pra reestruturar então esse setor, 

que agora vai ter um incremento, vai ter um pouquinho mais de visibilidade, um pouquinho mais 

de mão de obra também pra suprir as demandas da cultura do município. E vamos lutar pra que 

hajam incentivos, né, que as pessoas que promovem cultura também tenham, possam sair do 

município levando a sua arte, levando o seu artesanato, levando as suas ideias para outros 

municípios, porque isso sim é importante. É um retorno muito grande, pessoas envolvidas com o 

esporte e cultura pro município, eu acho que é um retorno muito grande. Não é financeiro, mas é 

mais do que isso, porque com certeza esse pessoal vai transformar nossa sociedade pra melhor. 

Estive também, na última sexta-feira, avaliando os trabalhos aí do concurso Como Vejo Meu 

Município e pude ver aí que temos esperança nas nossas crianças, que já são, já são críticos, já 

argumentam sobre como veem o município, como gostariam que ele fosse e isso é uma semente 

que vai, está sendo plantada pro futuro de pessoas que vão assumir cadeiras aqui nesse plenário, 

que vão levar adiante aí as boas coisas que Flores da Cunha tem. Então, agradeço pelo convite de 

ter podido participar lá daquela avaliação. E já convido a todos para que participem da 

premiação do concurso Como Vejo Meu Município, que será no dia 19 de maio, às 19:00 horas, 

na praça da Bandeira, em sessão solene. Nós vamos levar a Câmara de Vereadores, através dos 

meus Colegas Vereadores, a todos, as Vereadoras agora, para a praça da Bandeira, mais próximo 

da população, divulgar aí esses trabalhos dos nossos alunos, que estão de parabéns, pela 

dedicação em participar desse concurso e as escolas também. No mais era isso. Agradeço pela 

atenção de todos e uma boa semana. Muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo 

Boscari Junior. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Clodomir José Rigo para uso da tribuna.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Eu repasso o meu tempo à Colega Vereadora 

Silvana De Carli. 

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

noite então, trago à tribuna um tema que nós iremos votar em seguida, o projeto de lei para o 

restauro e requalificação do nosso campanário. Então eu gostaria de apresentar pra vocês 

Vereadores e à comunidade aqui presente e, também, quem está em casa, um pouquinho do 

trabalho que foi realizado então pra esse projeto de restauro, os valores que vão envolver, projeto 

que começou também na administração passada e que foi dado continuidade, através também da 

Associação dos Amigos do Museu, que realizaram a captação do valor de um milhão, seiscentos 

e vinte e sete mil e a contrapartida do Município então fica no valor de 338 mil, que iremos votar 

em seguida esse projeto. As empresas que auxiliaram então para que esse importante resgate da 

nossa história seja possível: Móveis Florense, Hidrover e Mineração Florense. Então vou passar 

um pouquinho pra vocês verem o que vai ser feito, as mudanças que vão ser feitas no 

campanário. Pode passar, Marina! (Exibição de imagens através da televisão). Essa aí então, um 

geralzão, né, de todas as ações que vão contemplar essa reforma. Pode passar, que daí depois a 
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gente detalha eles por pavimentos. Também pode passar! Então aí nós temos, no primeiro 

pavimento, né, que vão ser removidos essas, esses vasos de flores ali também, vai ser feito um 

piso novo, vai ter também um acesso mais para a questão de acessibilidade, com uma rampa. 

Pode passar, que daí tem a rampa. Uma rampa e escada então pra acessibilidade ao primeiro 

pavimento, uma nova porta vai ser colocada também. Pode passar! Ali o entorno também, todo o 

piso que vai ser refeito, também ali já falei, na parte. Na alteração então do piso do primeiro, do 

primeiro pavimento vai ter sido feito uma alteração aí interna também, porque o espaço depois 

vai ser utilizado para exposições, para ter mais atrativos e ser mais visitado também, e o valor 

também que contempla a nova rede para instalações elétricas, iluminação, sonorização e 

automação de sinos e relógios. Então aí a gente vai pro terceiro pavimento, tem as máquinas do, 

dos relógios aí que vão ser passadas então por reformas, né? Também, pode passar, uma nova 

porta para acesso à máquina dos relógios, essas janelinhas, as esquadrias vão ser modificadas 

para estanqueidade e ventilação e limpeza; nova rede para instalações elétricas e iluminação 

também. Pode passar! Essas, esses vitrais também vão ser remodelados e vão ser retirados aí 

alto-falantes que tem ali, vai ser feito todo um outro sistema de som; nova escada de acesso, 

pode passar, e alçapão para a cobertura, remodelação nas esquadrias, também ali vão ser 

modificadas. Pode passar! Aí então vai ter um novo alçapão, um guarda-corpo e a cruz também 

que vai ser remodelada e inclusive com instalação de iluminação, né, que vão ter várias cores, 

que vão poder ser colocadas tanto nela como em todo o prédio, toda a estrutura da torre; 

reconstituição e impermeabilização e drenagem da cobertura, porque ali ela tem infiltração de 

água bem em cima, né, no topo da torre. Pode passar! Ali então o projeto de iluminação como 

vai ser, uma amostra, e depois tem diversas cores também que ele pode ser utilizado essas cores, 

que vão ser conforme datas comemorativas podem ser utilizadas então pra decorar a nossa, o 

nosso campanário. Também quero aproveitar pra fazer o convite pro, pra toda a população que 

nos acompanha, amanhã chegará o convite oficial aqui nessa Casa, para o lançamento então 

desse projeto. Vai ter uma solenidade no dia 20 de maio, ali no largo do campanário, às 14:00 

horas, pra apresentação do projeto, com a presença então da Secretaria de Cultura do Estado e a 

Associação dos Amigos do Museu. O valor então esse de mil e seiscentos, como eu falei, foi 

através da captação com a Lei de Incentivo à Cultura. E agradecer os Móveis Florense, Hidrover 

e Mineração Florense então que destinaram aí os impostos para que a gente pudesse ter essa 

grande obra realizada aqui no município. Estamos aí pra comemorar os 98 anos de Flores da 

Cunha, então isso também integra um pouquinho das atividades que vão acontecer no decorrer 

da semana do aniversário do município. Então convidamos a todos para acompanharem, será 

uma obra, ela é custosa, né, vai demorar também, porque olha a altura da nossa, do nosso 

campanário, vai precisar ser feita todo uma lavagem externa, né, e também são colocadas, onde 

tem infiltração de água nas pedras vão ser feitas reparos, então vai ser feito todo uma..., como é 

que se chama, de madeira? Os andaimes, né, então é algo que vai também demorar bastante. 

Então eu queria apresentar isso pra vocês nessa noite, falar pros Colegas Vereadores da 

importância de aprovarmos em seguida o projeto de, da lei que vai destinar 338 mil então de 

contrapartida do Município pra essa importante símbolo da nossa cidade. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Ademir Antonio Barp para uso da tribuna.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente Angelo; Clodomir José 

Rigo, Vice-Presidente; Vereadora; mais uma vereadora na nossa Casa, Angela, seja bem-vinda, 

conte conosco; demais Colegas; nosso Presidente do MDB, o Élio; o Coloda, a Nata, a imprensa, 

o Valdecir, o Rouglan da imprensa, o Patrick, o Nando Rosa; o nosso Vice-Prefeito Márcio 

Rech, o Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, e demais pessoas que nos acompanham, parentes e 

familiares da nossa vereadora que assume hoje, sejam todos bem-vindos! Mais uma vez eu trago 

a esta Casa o assunto dos pedágios, do bloco 3, né? Então é um assunto bastante recorrente na 

nossa Casa e a gente sabe da importância que isso tem. Às vezes começa a ficar um pouco no 
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esquecimento, mas ele é muito importante para a nossa região. Então o Deputado Tiago Simon 

que está engajado nessa luta em defender a comunidade e trazer as melhorias necessárias para a 

nossa região, mais uma vez ele emitiu uma nota onde que se aproxima o leilão dessas 

concessionárias, desse bloco, então mais uma vez ele coloca a sua opinião e esclarece umas 

dúvidas que a gente tem. E a gente se pergunta: por que que não se faz mais obras quando se 

imagina ter os pedágios, os recolhimento dessas receitas aqui na nossa região? Então em nota 

ele, o Deputado Tiago Simon, diz o seguinte: A concorrência com apenas uma empresa gera, que 

gera o desconto pífio de 1,3% e mantém tarifas altas de pedágios na Serra e na região do Caí. A 

participação de uma única empresa e o percentual de deságio oferecido de 1.3% é a 

demonstração de que o processo de concessão rodoviária do bloco 3 foi mal construído pelo 

Governo do Rio Grande do Sul. Esse percentual de desconto vai manter os valores das tarifas a 

patamares muito altos, entre seis e oitenta e quatro e nove e oitenta e dois reais, lembrando que 

as praças farão a cobrança nos dois sentidos. Assim, podemos considerar o leilão do bloco 3 um 

retumbante fracasso. Em 2019, a União leiloou o eixo viário envolvendo a BR-101, 290 e 386 

com um deságio de 40%. Em 2020, o Governo do Estado leiloou 200 quilômetros da RS-287, 

com um deságio de 54%. Agora, diante das exigências de garantias desproporcionais ao 

empreendimento, inibiu a concorrência ao ponto de apenas uma empresa se habilitar ao pregão, 

conferindo a ela a confortável condição de oferecer e protocolar o desconto de apenas 1,3%. É 

incompreensível que o Governo do Rio Grande do Sul celebre um resultado que atenta à 

economicidade da sociedade gaúcha e, de modo especial, aos usuários. Se este contrato for 

assinado, os usuários destas rodovias vão pagar a tarifa 95% maior do que a que se pratica na 

recém-concedida 287, para Santa Maria. Teremos pedágios 60% mais caros que nas rodovias 

federais operadas pela CCR Viasul. A verdadeira façanha que o Executivo Estadual pode 

demonstrar aos gaúchos é ter a coragem de reconhecer que errou, que não dialogou, não ouviu os 

reiterados avisos que estes projetos estão mal concebidos. A prerrogativa do Governo não aceitar 

esta proposta lesiva à nossa economia é igualmente a prerrogativa de o Governo formular um 

novo plano, desta vez tem que ser melhor e mais bem feito. Então o Governo diz que festeja, que 

seja aprovado, assinado esse contrato, mas as realizações das obras propostas, que nem já trouxe 

em outras ocasiões, os colegas também já trouxeram e se manifestaram nesta Casa, a gente sabe 

que elas vão demorar pra acontecer e são poucas. Houve uma, nas tentativas, nos encontros que 

foram feitos em Bento Gonçalves, em, no Ipê, em Feliz, né, Colega Clodo, apresentada pela 

sociedade, apresentada pela comunidade, apresentada por lideranças, por empresários e pelos 

prefeitos dos nossos municípios, algumas foram ouvidas, né, nosso Vice? Flores da Cunha 

também apresentou algumas sugestões, algumas foram ouvidas, outras não. Então esperamos que 

mais uma vez o Governo Estadual olhe com carinho antes de assinar esses contratos, porque eles 

não nos trazem benefícios, pelo menos no próximo momento. E já que a concessão ela é por 30 

anos e é um tempo muito longo, então temos que atender a sociedade e que a sociedade também 

esteja a par disso para que não seja assinado esses contratos, para que depois, ao longo de 30 

anos, nós tenhamos que não receber obras, obras poucas e a contribuição ela será, com certeza 

será corrigida com os percentuais talvez sempre mais elevados. Então há uma diferença sim com 

outras concessões que foram assinados, outros contratos e os nossos aqui, do bloco 3, da Serra 

Gaúcha, parece que está sendo lesado. Então acreditamos na luta ali dos nossos deputados, né, e 

que não deixa acontecer a assinatura por enquanto, pelo menos nesses contratos, até que o 

Governo Estadual reveja toda essa situação e atenda as reivindicações aqui da nossa Serra 

Gaúcha.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para um Aparte. (Assentimento do Orador). Só pra 

contribuir com Vossa Excelência, nós participamos várias vezes dessas reuniões, né, e o que 

chama atenção bastante é o porquê que os nossos deputados aqui de Caxias do Sul, Farroupilha 

não se uniram nessa causa? Nós temos três deputados estadual em Caxias do Sul, temos mais um 

deputado em Farroupilha, que são os mais próximos, que poderiam estar nos representando 

direto nessa discussão e nenhum deles participam. Tem que vim um deputado de Porto Alegre, 
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como o senhor falou, defender a nossa causa, né? Então até essa semana já entramos em contato 

com o deputado do meu partido também, o porquê que eles não estão direcionado nessa causa, 

né, deixando tudo pro deputado de Porto Alegre vir aqui, defender as nossas discussões aqui na 

Serra. Então essa é uma pergunta que fica, que nós podemos cobrar nossos deputados. Era isso. 

Obrigado.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Colega Clodo! A gente tem um pouco 

desse conhecimento, porque a gente andou em muitas reuniões, né, e a gente percebeu essa 

carência, essa falta de união dos nossos deputados. Então esperamos ainda, ainda há tempo, né, 

ainda há tempo que os nossos deputados faça ali uma força-tarefa e se juntem e quiçá possamos 

assim obtermos resultados melhores aqui para a nossa Serra Gaúcha. Então um outro assunto 

também, agradecendo a presença do Coloda aqui, né, Antônio, que está empenhado numa tarefa 

lá no 4º distrito, levando mais um veículo de comunicação, a rádio comunitária lá pra Mato 

Perso, hoje também ele estava em função lá. E, com alegria, né, Coloda, que domingo esperamos 

de inaugurar aquela rádio comunitária. Então um histórico breve aqui de todo o trabalho feito 

pela equipe do Antônio e da comunidade de Mato Perso, para ter sim lá a sua rádio comunitária 

lá no 4º distrito, mais localizada ali na comunidade de Santa Juliana, na Associação dos 

Moradores de Mato Perso. Um breve histórico da rádio de Mato Perso 2022. As tratativas para 

Flores da Cunha a ter a segunda rádio comunitária começou em 2019, em 2009, após o governo 

federal publicar o edital de concessão para as entidades interessadas. Os trabalhos da 

constituição de uma entidade mantenedora partiram do repórter Antônio Coloda, que hoje nos 

brinda aqui com a sua presença, que juntamente com diversas lideranças do 4º distrito e a 

Associação Mato Perso de Comunicação. A entidade foi fundada em 13 de junho de 2009, com o 

intuito de obter concessão de rádio comunitária para a comunidade de Mato Perso. Quatro dias 

depois, em 17 de junho de 2009, os estatutos da entidade foram registrados no cartório de 

registros de Flores da Cunha. A sede da entidade localiza-se junto à Associação de 

Desenvolvimento de Mato Perso. São sócios fundadores nosso amigo José Balbinot, Antônio 

Trentin Ferronato, Gelson Dalla Rosa, Antônio Gasparetto, Felipe Balbinot, Roseli Molon 

Molinet, Odir Gasparetto, Gilmar Francisco Casa, Jean Paulo Casa, Moisés Giacomin, Itacir 

Giacomin, Daniela Balbinot Marchet. Então esses também que se engajaram nessa causa, 

acreditaram e, hoje, está acontecendo lá no 4º distrito de Mato Perso então mais esse importante 

veículo de comunicação para o nosso interior e, agora sim, lá no 4º distrito de Mato Perso, na 

capela Santa Juliana, que vai atender as demais, né, Coloda, São Vitor, Santiago e arredores. A 

licença definitiva para o funcionamento da estação de radiodifusão comunitária foi emitida em 

29 de abril de 2014. A inauguração estava prevista para ocorrer em maio de 2019. No entanto, a 

falta de recursos para a aquisição de equipamentos e a pandemia do Covid adiou os planos. Mas 

agora, os ajustes finais estão sendo feitos através do técnico Amálio Machado dos Santos. Para o 

próximo domingo, dia 15 de maio, às 11:00 horas, durante o 31º Manjar de Polenta, será 

inaugurada a segunda rádio comunitária de Flores da Cunha. Então, com alegria, que a gente 

recebe essa notícia e compartilha com todos os senhores e a toda a comunidade. Então domingo, 

já falando lá do 4º distrito, vão ter o 31º Manjar de Polenta, que é uma festa tradicional daquela 

comunidade e começa na sexta-feira, dia 13, então acontece na capela Santa Juliana, às 20:00 

horas, com jantar dançante. No cardápio o buffet de polenta e todos acompanhamentos, como 

queijos, carnes, saladas e o bom vinho e o suco de uva. Então sexta-feira já começa as atividades, 

as festividades lá no 4º distrito. Então também vai ter um jantar dançante, eu, até a banda Chopão 

que animará, então estão todos convidados, né, algum pé de valsa que gosta de ir e apreciar uma 

boa alimentação à base do prato, da nossa polenta, começa na sexta-feira, dia 13, lá em Santa 

Juliana, no 4º distrito do Mato Perso. E, no domingo então, a missa às 10:00 horas e, às 11:00 

horas então, o nosso feito maior, né, Coloda e a comunidade, a inauguração da nossa rádio 

comunitária lá de Mato Perso. E a programação ela segue com almoço também, a polenta 

preparada de várias formas, todos os seus acompanhamentos, que já é tradição naquela 

comunidade. Às 14:00 horas, show e baile com Ragazzi dei Monte até o final do dia. E às 15:00 
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horas, aquele merendin, né, com pinhão, com a pipoca, com o quentão, com a batata doce e com 

o bom vinho e o bom suco de uva. Então são trabalhos, são feitos, são conquista lá também do 4º 

distrito de Flores da Cunha lá, a região de Mato Preso. Então ficamos felizes que temos mais 

esse meio de comunicação. Agradecer e parabenizar o Coloda e toda a sua equipe, pelo trabalho 

desenvolvido durante esses anos todos e, agora sim, está acontecendo e domingo será 

inaugurada. Então mais uma vez obrigado ao Coloda, transmita os nossos agradecimentos a toda 

a sua equipe. E a, e o acontecimento que será no domingo, com certeza é o marco também para a 

comunidade de Flores da Cunha, porque o 4º distrito também tem muita importância no nosso 

município de Flores da Cunha. Então por ora era isso, Senhor Presidente e Colegas. Tenhamos 

todos uma boa noite e uma boa semana. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

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

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, Projeto de Lei nº 036/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$100.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, o projeto que 

estamos analisando hoje, trata então pra abertura de rubrica, com o valor de 100 mil reais, que 

será utilizado então para a compra de equipamentos e material permanente para o Cras, que é o 

nosso Centro de Referência de Assistência Social. Essa abertura de rubrica se dá então devido a 

ser uma emenda do Deputado Federal Paulo Caleffi, do PSD, que estava substituindo, na época 

então, o Deputado Federal Danrlei. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto 036/2022 está em 

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

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 036/2022 aprovado 

por unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Lei nº 038/2022, que “Inclui o Projeto 1617 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$338.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do 

resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, público que ainda 

nos acompanha, pudemos acompanhar, apenas antes, a Vereadora Silvana, a Colega Silvana 

falou sobre, apresentou um pouco da proposta, do que será este projeto de revitalização do nosso 

Campanário. Eu lembro que em 2019 tive a oportunidade de participar na época, quando foi feito 

o tombamento, em outubro de 2019, e acredito que o nosso Campanário ele é um dos maiores 

símbolos que temos em Flores da Cunha, ele está na nossa bandeira. Lembro muito bem de 

quando fui estudante do São Rafael, quem lembra do símbolo mais antigo, ele estava lá no 

distintivo do colégio também o Campanário de Flores da Cunha. Mas, acima de tudo, tenho uma 

gratidão enorme também, lembrar que meu avô participou da construção, assim como muitos dos 

que estão aqui presentes, e ele carrega junto consigo a história e parte da nossa cultura, né, 
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Colega Angelo, de Flores da Cunha. Então mais importante do que nós mantermos viva a 

história de um monumento, de um símbolo maior que nós temos na nossa cidade, com mais de 

70 anos, acredito que é importante mantê-lo de pé, dar condições pra que ele continue ali e por 

muitos e muitos anos, e que as próximas gerações também possam conhecer esse trabalho dos 

nossos imigrantes, dos que nos antecederam e que é um grande símbolo de Flores da Cunha. 

Então sou favorável sim a este projeto de revitalização do Campanário. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadoras, 

público que nos prestigia neste momento, também faço minha contribuição a esse PL, que vem 

de encontro ao restauro do Campanário. No dia 22 de outubro de 2020, a administração Lídio 

Scortegagna apresentou este projeto pra comunidade florense, Administração Pública, Paróquia, 

Associação Amigos do Museu, Arquivo Histórico Pedro Rossi e demais pessoas que puderam, 

na oportunidade, prestigiar a apresentação aqui na Prefeitura. Eu peço licença pra ler um breve 

relato, uma breve matéria na época expedida pela Prefeitura Municipal. O projeto de restauro 

consiste na limpeza e consolidação da estrutura, a muralha do Campanário, a correção das lesões 

em seu sistema construtivo, reparo das infiltrações nas paredes e da laje de cobertura, 

manutenção das esquadrias e escadas internas, será construída nova acessibilidade no andar 

térreo e no alçapão, serão efetuadas novas instalações elétricas, incluindo luminotécnico, com 

sistema de iluminação que muda de cor conforme a necessidade, valorizando assim os aspectos 

arquitetônicos do Campanário, também será realizada a automação do relógio e do sino, a 

construção da nova cruz e será instalado um sistema de prevenção de descargas atmosféricas. 

Após a finalização, será, a restauração será realizada como ação de contrapartida do projeto, 

oficinas técnicas e tudo mais que a Vereadora inclusive falou aqui no Grande Expediente. Então 

vejo com bons olhos, né, seguiram esse projeto aqui deixado pela administração anterior, o 

trabalho de muitas pessoas, pessoas do Planejamento da Prefeitura. E parabenizo aqui também a 

Associação Amigos do Museu, na pessoa da Lorete, na pessoa do Alex Eberle, e toda a equipe 

diretiva, junto a empresa Florense, a Hidrover, tivemos a participação da Mineração Florense, na 

mesma oportunidade, empresas investindo no turismo. Como o Vereador Clodo, por muitas 

vezes, falou aqui nessa Casa, a parceria público-privada acontecendo e então não tem como nós 

não ser favoráveis a um belíssimo projeto desses que o nosso município vai contemplar nesse 

momento. No mais era isso. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

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

Vereadores, as Vereadoras, apenas queria ler um pequeno histórico também deste monumento 

que nós temos aqui no nosso município. Dizer que ele teve início no dia seis de outubro de 1946. 

Com a benção da pedra fundamental, foi iniciada a construção do campanário de pedra, obra 

idealizada, concretizada pelo frei Eugênio Brugalli. A torre projetada pelo doutor Vitório Zani e 

a execução foi de responsabilidade de João De Bastiani. Inaugurado em outubro de 1949, o 

Campanário completa este ano 73 anos. Com 55 metros e construído com cento e, aliás, 11.122 

pedras, sua imponência e beleza o torna o principal símbolo religioso e turístico de nossa cidade. 

Restaurar o Campanário é a garantia de preservação de parte da nossa história. A preservação do 

Campanário estamos também mantendo a nossa cultura, a nossa história e valorizando as pessoas 

que lutaram e que lutam por manter este pujante município. Gostaria também de parabenizar os 

idealizadores, pela belíssima ideia da preservação do nosso patrimônio e, também, somar-se a 

isso esse belíssimo projeto, agora contrapartida desse projeto, nós vamos aprovar. Então sou 

amplamente favorável. Obrigado, Senhor Presidente. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente. Já, de antemão, já 

digo sou muito favorável a esse projeto. Como foi dito pelo Vereador Guga, temos que destacar 

aqui a continuação do projeto já feito pelo Executivo, que teve investimento do Executivo 

passado pra desenvolver o projeto e o atual Executivo de agora então dando continuidade, 

conjuntamente com a associação, recolhendo esses recursos das nossas empresas que deixam o 

imposto delas aqui no nosso Município. A exemplo do que já foi feito lá na Casarão dos 
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Veronese, que hoje é um ponto turístico do nosso município, nós temos certeza que o 

Campanário, o nosso Campanário, hoje, talvez seja o maior ponto turístico da nossa cidade. É 

um ponto de referência, uma obra arquitetônica feito por nossos, as pessoas que construíram esse 

município, então nada mais justo que nós, hoje, aprovamos esse projeto, uma contrapartida 

mínima do Município, se juntando aos recursos das empresas que estão destinando para essa 

obra. Tenho certeza que, no final, quem ganha é o município com uma excelente obra. Então eu 

quero aqui parabenizar as empresas, a Florense, a Mineração e, agora, a Hidrover também 

entrando nesse processo de repasses de recursos, através dos impostos que são recolhidos aqui na 

nossa cidade, para a restauração desse Campanário. Então amplamente favorável. 

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

que nos acompanham, é uma das maiores construções em pedra basalto que temos no país. Então 

ela está aqui em Flores, carrega todo uma simbologia, todo uma história, está no nosso hino, está 

na nossa bandeira, está em inúmeros cartões-postais que são emitidos e é o sempre o centro das 

atenções quando as pessoas, os turistas nos visitam. Então ela tem em si guardado uma história e 

tem muito ainda pra contar. Essas parceria público-privada faz com que as coisas aconteçam 

também aonde que se, não se, às vezes não se imagina, aonde às vezes a gente acha que não pode 

colocar recursos privados em áreas públicas, em setores que talvez não fossem contemplados. 

Mas essas parcerias estão acontecendo em Flores, que nem aconteceu lá no Casarão dos 

Veronese, e a gente sabe da importância que hoje aquele Casarão tem para Otávio Rocha, para a 

região e para o município de Flores da Cunha. Então esses recursos que são transferidos, hoje 

acredito que vão beneficiar e muito, vão trazer a reestruturação, vão trazer um trabalho que deve 

ser feito para a manutenção e o embelezamento também da nossa torre. Então sou amplamente 

favorável, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 038/2022 

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

votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 038/2022 aprovado por unanimidade.  

Encerrada a pauta, encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento o Processo nº 03436-

0200/19-7, de Prestação de Contas de Governo, relativo às contas do Prefeito Municipal de 

Flores da Cunha, no exercício de 2019.  

Informo que em 03 de abril encerrou o prazo para a Comissão Especial para Discussão e 

Fiscalização das Concessões Rodoviárias do Polo Serra Gaúcha, instituído pela Resolução nº 

086, de 03 de agosto de 2021, de autoria do Vereador Ademir Barp, apresentar os relatórios dos 

trabalhos realizados. Solicito ao Presidente desta Comissão que apresente os relatórios referidos 

na resolução. Passamos aos, às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadoras, Vereadores, queria 

lembrar mais uma vez, ontem, tivemos a comemoração do Dia das Mães, a passagem do Dia das 

Mães, também vale lembrar dessas pessoas tão queridas, né, minha mãe provavelmente esteja me 

assistindo lá de casa também, deixo um abraço pra ela também e, em nome dela, todas as mães 

aqui que se fazem presente, que também nos acompanham, muito obrigado por tudo aquilo que 

elas fazem na nossa vida. Também queria lembrar que agora, no mês de maio, a gente comemora 

o Maio Amarelo, que também foi um mês instituído enquanto o Prefeito César era vereador, que 

é dedicado à realização de ações de conscientização e educação em defesa da vida e da segurança 

no trânsito. Então, como os colegas sabem, no próprio ano passado, no decorrer desse ano 

também, acho que mais da metade das indicações que a gente trouxe a esta Casa foram referentes 

ao trânsito, né, parte delas quanto à redução de velocidade, redutores de velocidade e melhorias 

em sinalização pra garantir uma melhor qualidade de vida e garantir a integridade da vida dos 

nossos “cidadões” florenses também. Então, dentro do possível, eu peço que essa Casa também 



 

Anais 2.701, da Sessão Ordinária do dia 09 de maio de 2022. 197 

faça alguma campanha de conscientização nesse mês de maio, que é o Maio Amarelo e, também, 

eu sei que o Executivo já está fazendo alguma ação junto aos colégios, mas que seja feito 

também para as pessoas. Afinal, são as pessoas que dirigem os carros, eu digo adultos, né, para 

que os adultos também estejam mais conscientes. E também queria lembrar que na última 

semana, na quinta-feira, estivemos fazendo mais uma reunião com a Comissão da Água, diretor 

Vitório também participou, de forma on-line, a gente conseguiu conduzir, estar recebendo o 

gerente Adriano, da Corsan. Mais uma vez conversamos com ele, pedindo como é que está a 

questão de abastecimento da nossa cidade, ele nos tranquilizou muito, temos até um poço 

artesiano que está aguardando, né, só não está operando, porque hoje ele teria que utilizar de um 

recurso que seria através de um gerador elétrico, um gerador na verdade a combustível, então pra 

estar operando seria um custo a mais e não há necessidade, no momento, deste poço estar sendo 

utilizado também. Mas caso venha a precisar, ele está operante e no momento que a necessidade 

surja, nós temos esse poço também. E também queria, pra finalizar, parabenizar o Colega 

Angelo, né, que anteriormente também nos presenteou ali com uns salgados ali, antes da sessão, 

né, e desejar muitos anos de vida, muita saúde e conduza sempre ali um bom trabalho junto à 

Câmara de Vereadores. Parabéns!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Mais uma vez, boa noite, Presidente; 

queria cumprimentar os assessores, os servidores da Casa, a imprensa, público que está aqui 

presente. Também, aproveitar para desejar as boas-vindas a nossa Colega Vereadora Angela, 

sinta-se acolhida e desejo sucesso neste período que vai substituir o nosso colega Luiz. Também, 

aproveitar para parabenizar o Presidente desta Casa, pela passagem do seu aniversário, um 

desejo de saúde, prosperidade, alegria, realizações, força. Dizer que então na última quinta-feira, 

conforme o nosso Colega Vereador Diego comentou, esteve reunida a Comissão da Água, 

juntamente com o nosso gerente Adriano. Como não pude comparecer presencialmente, 

participei de forma remota. Quero agradecer ao Vereador Diego que conduziu muito bem a 

reunião, onde o gerente da Corsan relatou as várias ações que a Corsan tem desenvolvido durante 

esse, os últimos períodos aqui no nosso município. E também nós falamos um pouquinho, né, 

sobre a nossa grande preocupação que nós temos com a questão do saneamento básico de nosso 

município. E a gente gostaria que alguma coisa a mais fosse feito no nosso município na questão 

do saneamento básico. Também aproveitando para agradecer a assessora Júlia, que esteve 

presente na reunião, muito obrigado pelo carinho e pela dedicação. Também felicitar a todas as 

mães, pela passagem do Dia das Mães de ontem. Obrigado, mães, pelo carinho que vocês 

prestam a todos os filhos que vocês têm. Infelizmente eu já não tenho mais a minha mãe viva, 

mas ela levou o meu carinho e os meus agradecimentos no dia de ontem. No mais, eu queria 

agradecer pela atenção. E uma boa noite a todos e a todas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Angela Machado Cardoso. 

VEREADORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO: Boa noite, Caro Presidente 

Angelo; Colegas Vereadores, Vereadora, todas as pessoas aqui presentes e, também, ao pessoal 

que nos acompanha de casa através das mídias sociais. Me chamo Angela Cardoso, casada com 

Ivandro, mãe do Huender, do Dionathan, do Kevin. Filha do seu Aldo e da Dona Vica. Sou 

natural da cidade de Santiago, fronteira do Rio Grande do Sul, e vim para Flores da Cunha no 

ano de 2000. Cheguei aqui em Flores trazendo nos braços as minhas maiores riquezas, os nossos 

filhos. É difícil! Cheguei aqui como, com quase nada, como muitos, né, que vieram pra cá, pra 

construir um futuro pra família. Desde muito pequena eu convivi com a política. Meu pai abria a 

casa, a nossa casa pra comícios, debates e campanhas. Trago comigo ensinamentos de meus pais, 

que mesmo não estando aqui hoje pra me ver, levo comigo em todas as minhas ações. Nunca se 

esqueça das suas origens e de quem te deu a mão. Sou a fundadora do grupo Anjos Disfarçados, 
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que faz trabalhos sociais em toda a cidade de Flores da Cunha e região. Levamos não só doações 

para as pessoas, mas também oportunidade e esperança para todos. O grupo surgiu por uma 

vontade de retribuir o que eu tive. Eu já estive do outro lado e eu sei que é muito difícil esperar a 

ajuda de outra pessoa. E, assim, não poderia deixar de retribuir as pessoas que me ajudaram, 

trazendo mais oportunidade pro próximo. Além disso, quero agradecer aqui, hoje, ao vereador 

Luizão, por me dar esta oportunidade; ao Luis Fernando, Presidente dos, do Republicanos, por 

todo o apoio; além do Miro, da Sandra Camargo, pela oportunidade; e a todos os Anjos 

Disfarçados desse município. A política em, está em todo o lugar. Todas as decisões que são 

tomada possuem representantes que tomam essa frente e que interferem totalmente na qualidade 

de vida de todos. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a política está muito distante da população 

e o papel dos representantes é de ouvir a comunidade, buscar e realizar o trabalho de aproximar 

cada vez mais a Câmara de Vereadores e a Administração Pública à comunidade. Podem ter 

certeza que nesse curto tempo que estarei sendo vereadora, farei o meu melhor. Vocês terão aqui 

representante da comunidade. Nessas, nessas três semanas que antecederam a minha posse, 

estive visitando nossos bairros, batendo nas portas, conversando com a pessoas, ouvindo as 

demandas e agradecendo a confiança que me foi dada. Porque, meus caros amigos, eu aprendi 

ainda pequena, que não se faz nada sozinha. E não posso deixar de falar que nesses projetos e 

indicações tem dois jovens muito especiais que se dedicaram muito, que são a Lariza Toldo e o 

Huender Cardoso, oxe! E eu quero mais uma vez reforçar o meu agradecimento a toda a 

comunidade, aos amigos, a minha família que está aqui presente, os que estão me acompanhando 

pelas redes sociais, e quero dizer muito obrigado e pedir mais uma vez, pedir mais uma vez a 

confiança. Dizer que estaremos juntos e que juntos vamos fazer o melhor! Obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, público aqui presente; vejo aqui o Presidente do MDB, Élio Dal Bó; Nando Rosa, 

do Republicanos; Valdecir Paulus, imprensa, familiares da Angela; seja muito bem-vinda aqui 

nessa Casa, Angela, e te desejo um profícuo trabalho nessa tua temporada aqui na Casa. Eu 

quero aqui, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, estivemos no sábado, último sábado 

passado, participando, prestigiando o lançamento da pré-candidatura e o aniversário do nosso 

amigo Valdecir Paulus, Republicanos, juntamente com todo o seu partido. Estava lá presente o 

Vice-Prefeito Márcio Rech, demais autoridades, junto comigo o ex-prefeito Lídio Scortegagna 

da mesma, na mesma oportunidade, valorizando Flores da Cunha, né, tendo um nome aqui, 

botando Flores da Cunha no mapa, com candidatos daqui, né? E mais uma vez, dizer que o 

evento foi belíssimo, muito bem organizado. Vi muitas pessoas que se fazem presente aqui hoje 

à noite. E mais uma vez parabenizar este evento, né, as pessoas que estavam por lá. E mais uma 

vez, Valdecir, te desejo aí muito sucesso, né, todo o teu partido nessa mesma oportunidade de 

estar tendo um representante a nível federal. E no mais era isso, Senhor Presidente, agradeço a 

oportunidade. E desejo uma boa noite, uma boa semana a todos vocês. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Antonio Barp.  

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

Vereadoras, pessoas que ainda nos acompanham; a Isa, ao seu bazar, os seus colaboradores, 

sejam bem-vindos; meu conterrâneo Adelino Morseli, lá do nosso travessão Carvalho, sua 

esposa, que bom que estejam aqui. Dizer que, falando no Carvalho, ontem tivemos a festa de 

Nossa Senhora de Caravaggio e a festa das mães. Então a gente parabeniza todas as mães, pelo, 

pela passagem do seu dia, essas pessoas tão especiais nas nossas vidas, né? E dizer também que 

vamos estar presentes, quando falei na tribuna, lá no 4º distrito, lá no Mato Preso, nesse final de 

semana, e com esse evento da, dessa rádio comunitária, né, Coloda, que tanto benefício vai trazer 

pra aquela comunidade lá. Informações, vai ter música, vai ter um, uns projetos culturais, a 
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comunidade vai fazer a rádio comunitária lá do Mato Perso, com a coordenação ali do nosso 

amigo Coloda, do Amálio. Então a gente deseja sucesso, Coloda, mais uma vez, nessa nova 

empreitada que está começando no próximo domingo. Então eles, a comunidade tem o seu 31º 

Magnar de Polenta lá, que é uma festa tradicional da comunidade, e sempre tem um sucesso 

grandioso naquele distrito. Então estaremos lá prestigiando, estamos convidando a todos também 

para prestigiar, porque vale a pena. Um distrito pujante, um distrito que trabalha e que faz parte 

do nosso município de Flores da Cunha. E quiçá, com algumas, mais algumas obras, a gente 

consiga levar o tão sonhado asfalto, a pavimentação até aquela comunidade, para integrar de vez 

ao nosso município, fazer essa ligação entre o terceiro e o quarto distrito e, consequentemente, 

para Flores da Cunha. Então parabenizar toda a equipe administrativa lá, de Santa Juliana, toda a 

comunidade de Mato Perso, por essa conquista também dessa rádio comunitária que está 

instalada lá e, assim, a partir da semana que vem, oferecerá seu serviço. Por ora era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado! E uma boa semana a todos. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Horácio Rech.  

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

Vereadoras, público aqui presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Quero dar as boas-

vindas à Colega Vereadora, a Angela, seja bem-vinda a esta Casa. No dia cinco de maio, 

participei do 1º encontro, do 1º Seminário das Apaes do Rio Grande do Sul. O evento foi 

promovido pela Frente Parlamentar em Defesa das Apaes, em parceria com a Federação das 

Apaes do Rio Grande do Sul. O número de participantes foi expressivo, praticamente lotando o 

teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa. O objetivo do evento foi atender as principais 

demandas das entidades e debater sobre o fortalecimento das Apaes no estado, que hoje conta 

com 206 entidades nos municípios gaúcho. Representando a Apae de Flores da Cunha, a diretora 

Maria Branchini e o aluno Gilmar Albani, mostraram-se muitos satisfeitos com essa iniciativa e a 

esperança de um futuro promissor, pois as autoridades presentes manifestaram grande interesse 

em ajudar as entidades a realizar sonhos para os alunos e para os familiares. Deputado Paparico é 

Presidente da FREAPAES e APAEANO, de coração, se emocionou com depoimento de alunos e 

familiares. Destaca: Urge a necessidade de apoiar e fortalecer o trabalho das Apaes e inserir os 

familiares das pessoas deficientes neste processo. O Paparico é pai de Isabela Cristina. Era isso, 

Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodomir José Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente! Eu começo também 

dando as boas-vindas à Colega Vereadora Angela. Sei a importância que é da gente aproveitar 

esses momentos. Eu também lá, quando fui suplente, fui convidado a participar e a gente tem que 

trazer, junto ao público, junto a essa Casa, nossa experiência de rua, do nosso bairro, da nossa 

localidade, que as demandas são enormes. Nós caminhamos juntos também durante a campanha 

e a gente vê o quanto as comunidades pedem a nossa ajuda, nosso auxílio. Então tudo o que você 

puder trazer de contribuição será bem-vindo pra nossa Casa também. Também dizer que na 

última quinta-feira, representando o Presidente dessa Casa, eu estive participando do, de uma 

reunião do Parlamento Gaúcho, lá em Caxias do Sul, na Câmara de Vereadores, e o assunto lá 

era sobre o hospital Geral. Então tivemos lá a presença de três deputados estaduais, lá eles foram, 

o Deputado Búrigo, o Deputado Pepe Vargas, Deputada Fran Somensi e um representante do 

Deputado Neri, O Carteiro, então o assunto principal foi o auxílio ao hospital Geral. O hospital 

Geral é um hospital público, só que nós temos na nossa região 49 municípios que usam o 

hospital Geral, e Caxias do Sul está pedindo ajuda de, dos municípios vizinhos para a conclusão 

do hospital Geral, então foi lá mostrado números de investimentos. Nos municípios, nós temos 

obrigação de investir em torno de 15% do orçamento. Caxias, no ano passado, investiu 27% da 

arrecadação em saúde pública, então eles, Caxias do Sul alega que eles precisam de uma 
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contrapartida maior dos municípios para sustentar toda a rede SUS, que seria o hospital Geral, o 

Pompéia, que atende a todos os municípios da região. Então lá foi destacado que os municípios 

já contribui com a ajuda com o SUS, nós temos o nosso hospital também aqui, que o Município 

contribui e ajuda também. Então muitas coisas são feitas aqui no nosso município e a carência 

maior, que nós usamos, é em exigências um pouquinho maiores de cirurgias e atendimento um 

pouquinho mais especializado. Então a discussão toda foi em cima desse assunto, onde 

principalmente através dos deputados foi discutido um reajuste em cima da tabela do SUS, que 

ela está muito defasada, através do Governo Estadual e Federal também. Então só pra deixar 

vocês a par do que que aconteceu na reunião do Parlamento então, na última quinta-feira. No 

mais, agradecer a presença de todos. Tenham uma boa noite e uma boa semana a todos.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, então comentar um pouquinho das 

ações que realizamos na semana passada. Estivemos então participando da reunião da Comissão 

da Frente Parlamentar do Autismo, em Caxias do Sul, na Câmara de Vereadores, com as 

Vereadoras Marisol, a Vereadora Tati Frizzo e o Vereador Bortola, fazem parte da comissão, nos 

acompanhou então a assessora Marina e, também, a representante do grupo Teamar, a Morgana 

Susin. Fomos trocar algumas experiências, né, pois eles já tem a frente desde o ano passado 

instalada. Lançaram neste ano uma campanha institucional através da Câmara de Vereadores 

para que as crianças, até adultos que tenham, são portadores de autismo, que façam a carteirinha 

de identificação, né, Vereador Vitório, que é muito importante termos dados, números, pra saber 

o quanto temos dessa população no nosso município e, assim, trabalhar políticas públicas 

adequadas também para eles. Então seguimos fazendo esse trabalho aqui na Casa, com esse 

tema, e nos reuniremos então, em breve, com o Presidente, pra também discutir algumas ações 

aqui, que possamos fazer de forma institucional. No sábado, eu estive então representando os 

embaixadores do Recanto da Compaixão do Frei Salvador, na ação que foi realizada na praça da 

Bandeira, pela Secretaria de Assistência Social, aí a farmácia popular e a Farmácia Solidária, que 

então é um projeto até da Vereadora Fran Somensi, que está aqui o seu assessor, o, a deputada, 

eu falei o quê? A Deputada Fran Somensi, sim, que fez esse projeto da Farmácia Solidária. Então 

foram tratadas as questões de destino correto dos medicamentos, que não podem ser colocados 

na lixeira comum, então foram recolhidos medicamentos vencidos e medicamentos que ainda são 

possíveis utilizar então, que vão pra Farmácia Solidária e, também, as cartelas vazias de 

medicamento, que são as que a gente recolheu pra destinar pro Recanto da Compaixão do Frei 

Salvador. Então essa campanha das Cartelas do Bem continua, nós temos pontos de coleta no 

posto do Élio, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na Lia Decorações e no mercado, o 

Cavalli, em São Gotardo. Um outro assunto que eu queria só salientar, que nessa semana, não sei 

se vocês acompanharam na imprensa local, a questão da violência contra a mulher, recorrente, 

né, em nosso município, nos preocupa os índices que muitas vezes ficam mascarados, e que 

alguns acabam indo pra imprensa, a gente agradece essa divulgação que é muito importante pra 

que esse assunto seja, venha à tona aqui na nossa sociedade. Então já conversei com o Presidente 

sobre a possibilidade de fazer uma coordenadoria da mulher aqui na Casa, então estamos 

trabalhando nesse tema. E também, no dia vinte, tem uma reunião com a Secretária de 

Desenvolvimento Social, Michele Lusa, pra também tratar aí da questões da nossa lei que foi 

feita o ano passado, do “X na mão”, pra que a gente possa colocar ela em prática efetivamente 

aqui no município. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! Para Declaração de Líder de 

Governo. (Assentimento da Presidência). É que agora eu falo as coisas então da Administração 

Municipal nessa fala de Líder do Governo e trazer boas notícias então pra nossa comunidade. Na 

quinta-feira então chegam duas retros que foram adquiridas aí, que passaram aqui pela Câmara, 

né, aprovada pelos Colegas Vereadores os recursos, pra dar mais qualidade aí pros nossos 

agricultores, fortalecer o trabalho no campo. Também está em fase de efetivação então a 

pavimentação na estrada do Medianeira, temos aí uma emenda do nosso Deputado Afonso 
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Hamm no local então, que a gente agradece sempre o apoio do nosso deputado com o município. 

Também foram realizadas operação tapa-buracos aí, na estrada que liga Otávio Rocha ao 

travessão Carvalho, que teve a sua festa ontem, né, Vereador Barp, pra deixar então também o 

local bem bom pros que foram prestigiar a festa lá. E também, o Prefeito César falou sobre o 

projeto do Maio Amarelo, que foi de sua autoria aqui, nessa Casa, e que começou hoje então, nas 

escolas do município, com a escola do trânsito. Vão ser feitas ações de conscientização com os 

alunos e, também, serão entregues materiais pedagógicos para as crianças. Então uma lei que foi 

feita pelo Legislativo e que está, agora, dando resultados no Executivo e a gente fica muito feliz 

com isso. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. No dia 26 de abril, o Vereador Vitório 

Francisco Dalcero esteve representando esta Casa no evento de lançamento do projeto “Nosso 

Voto, Nossa Voz”, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. No dia 05, o Vereador Luiz 

André de Oliveira esteve representando esta Casa na comissão de avaliação dos trabalhos do 

programa Como Vejo Meu Município, na Secretaria Municipal de Educação. Também, no dia 

05, o Vereador Clodomir José Rigo representou a Câmara de Vereadores na reunião do 

Parlamento Regional na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. O assunto então o hospital 

Geral, saúde para a região da serra. No dia 06 de maio, estive representando esta Casa na 

comissão de avaliação dos trabalhos do programa Como Vejo Meu Município, na Secretaria 

Municipal de Educação. Na manhã de ontem, domingo, dia 08, estive no município de Nova 

Pádua visitando alguns empreendimentos turísticos, onde tive a oportunidade de conversar com 

alguns empresários do ramo e, também, lideranças políticas. Na oportunidade, conversei com o 

ex-prefeito Ronaldo Boniatti, falamos sobre turismo, sobre incentivos ao turismo e sobre 

parcerias público-privadas. Levei minha mãe passear e acabei trabalhando um pouco. Na 

próxima quarta-feira, dia 11, às 15:00 horas, a Comissão de Constituição realizará audiência 

pública para apresentação da Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 003/2022, que 

altera dispositivos do Plano Diretor Municipal, e estendo o convite a toda a comunidade para que 

participe da audiência pública. Na próxima quinta-feira, dia 12, às 19:00 horas, haverá sessão 

solene em homenagem aos 50 anos da Sociedade Recreativa Aquarius, nesta Casa Legislativa.  

Agradecendo a presença de todos que nos acompanharam durante a sessão e agradecendo a 

proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 09 de maio de 2022, às 

19h52min. Tenhamos todos uma boa noite! 
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