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SESSÃO 2.713 – SESSÃO ORDINÁRIA 

18 de julho de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

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

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

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

Cumprimento o Samuel de Oliveira, membro excedente da Susepe, que se faz presente, seja 

bem-vindo! 

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 087/2022, que responde o requerimento da Câmara nº 006/2022 e informa que o 

Município não tem controle sobre as entidades que prestam serviços voluntários no município de 

Flores da Cunha, em atenção ao requerimento nº 020/2022, de autoria do Vereador Vitório 

Francisco Dalcero.  

Ofício nº 088/2022, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de junho de 

2022, os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária referentes ao terceiro bimestre de 

2022 e os Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao primeiro semestre de 2022, para 

conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 089/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 057/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$985.000,00”.  

Ofício nº 090/2022, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 005/2022, que “Altera o 

Inciso II do Art. 14 e o Inciso V do Anexo II da Lei 1.502, de 14 de novembro de 1991, que 

reorganiza o quadro dos servidores do município, dispõe sobre o sistema de classificação de 

cargos e dá outras providências”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 056/2022, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que “Denomina de Rua 

Salerno uma via pública localizada no Travessão Esmeralda e no Travessão Cavour, no 

município de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 155/2022, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que providencie o conserto da galeria de esgoto e do asfalto na rua Flores da 

Cunha, na interseção com a rua Heitor Curra, no bairro União, em Flores da Cunha, conforme 

imagem anexa a esta indicação. 

Indicação nº 156/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de contêineres de lixo orgânico e seletivo na extensão da rua das 

Macieiras, no bairro Pérola.  

Indicação nº 157/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de redutores de velocidade na extensão da rua das 

Macieiras, no bairro Pérola. 

Indicação nº 158/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a repintura das faixas oblíquas e seja criada marcações para o 

estacionamento em paralelo na rua Tiradentes, entre a rua Dr. Montaury e a rua Professora Maria 

Dal Conte. 



 

Anais 2.713, da Sessão Ordinária do dia 18 de julho de 2022. 371 

Indicação nº 159/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de uma placa indicativa com a legenda “Galpão 

da Ivete”, no trevo de acesso à capela São Valentin. 

Indicação nº 160/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que encontre alternativas viáveis e que atendam as legislações vigentes, 

intermediando junto aos órgãos superiores, para que dê a sustentabilidade necessária para que as 

operadoras possam expandir a oferta dos serviços e melhorar o serviço de telefonia fixa em 

Otávio Rocha e travessão Carvalho. 

Moção nº 012/2022, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que apresenta 

Moção de Apoio ao chamamento de todos os aprovados na primeira fase do concurso vigente da 

Susepe-RS, para que sejam convocados para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) e 

demais etapas do certame e, após os trâmites de estilo, uma vez aprovada, requer-se o seu envio 

ao Excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor Ranolfo Vieira Júnior; 

ao Secretário da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Coronel RR Vanius César 

Santarosa; ao Secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Senhor Mauro Hauschild; 

e ao Superintendente dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul (Susepe), 

Senhor José Giovani Rodrigues de Souza. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Convite da Terra do Galo Positiva, para participar do encerramento oficial da 33ª Feira de 

Inverno de Flores da Cunha, no dia 17 de julho de 2022, às 15h45min, no Parque da Vindima 

Eloy Kunz.  

Convite da Comissão Interestadual da Uva, juntamente com a Prefeitura Municipal de Flores da 

Cunha e entidades apoiadoras, para participar da 19ª Jornada Vitícola, no dia 15 de julho de 

2022, às 08:00 horas, no Salão Paroquial de Flores da Cunha.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Transfiro a Presidência ao Vereador Clodo Rigo para fazer uso do 

Pequeno Expediente. 

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, público que nos assiste, trago a esta Casa uma indicação do conserto da galeria de 

esgoto e do asfalto na rua Flores da Cunha, na quadra compreendida entre a rua Heitor Curra e 

rua Anúncio Curra, no bairro União. Ocorre que lá, devido ao grande escoamento de água, sendo 

ela da chuva ou também proveniente aí da limpeza doméstica, lavagem de calçadas, ela escoa 

pelo meio desta via e ali foi infiltrando de maneira que já está ocorrendo lá um buraco, e 

provavelmente, se continuar nessas condições, vai acabar cedendo todo o asfalto. Então a gente 

pede aí que a Secretaria de Obras dê uma atenção especial pra aquele local, então não só para o 

conserto do asfalto, mas também para o desvio desta água que corre pelo meio da rua e vai 

acabar desencadeando problemas futuros também. Então pedimos aí a sensibilidade do Poder 

Executivo no atendimento a esta indicação. Estaremos encaminhando aí também o pedido ao 

nosso Secretário e ao nosso Prefeito. Era isso, Presidente. Obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Horácio Rech. 
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VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora, 

funcionários desta Casa, a imprensa, assessores, assessoras, público presente e quem nos 

acompanha nas redes sociais. Indicação 159, solicito que seja providenciada a instalação desta 

placa indicativa no trevo de acesso à capela São Valentin, uma vez que a placa que existia no 

local desapareceu. A ausência desta placa faz com que as pessoas que querem visitar o Galpão da 

Ivete muitas vezes vêm até a localidade de São João e depois retornando. Isto está causando 

vários transtornos. Lembrando que esta indicação foi protocolada nesta Casa em outubro de 

2021. Certo de seu pronto atendimento, agradeço! 

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 ao público que nos prestigia nessa noite, também aqueles que nos assistem 

através das plataformas digitais. Falar mais uma vez de indicação de lixeiras. Antes de tudo, 

gostaria de agradecer a Prefeitura, por estar nos atendendo em várias demandas na questão de 

contêineres de lixo. Uma delas foi a rua das Cerejeiras, ali no bairro Pérola, que fomos, a rua foi 

agraciada, o pessoal está muito feliz. Também falar na rua das Macieiras ali também, que se 

precisa de mais um par de container, com certeza vamos ser atendido. Também nessa mesma 

rua, Senhor Presidente, tem uma questão bastante crônica ali, que apesar de ser uma rua bastante 

estreita, tem muitas crianças que brincam na rua e muitos moradores não entendem, né, a 

situação de que tem que andar devagar e acabam tendo uma velocidade muito grande ali e os 

moradores pedem então o apoio para que se possa criar algum dispositivo para diminuir a 

velocidade, pode ser até tachões que a Prefeitura possa estar colocando lá e com certeza vai estar 

ajudando e muito. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório.  

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

Vereadores, assessores e servidores da Casa, o Rouglan, o Bassani, o representante da Susepe e 

os que nos acompanham através do Facebook. Através dessa indicação, a pedido de moradores e 

motoristas, solicito ao nosso Prefeito e ao departamento de Trânsito para que seja repintada as 

faixas oblíquas e a criação das marcações para o estacionamento paralelo na rua Tiradentes, 

principalmente entre a rua Doutor Montauri e a rua Maria Dal Conte, a fim de melhor orientar os 

motoristas que estacionam seus veículos no local, otimizando a ocupação dos espaços 

disponíveis. Neste trecho da rua, temos vários estabelecimentos comerciais que sãos 

intensamente procurados pela população para efetuar suas compras, entre eles, podemos citar o 

supermercado Andreazza e a nova unidade da farmácia São João. Como acreditamos ser muito 

importante oferecer aos motoristas uma sinalização adequada, solicitamos a devida atenção a 

esta indicação. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente e Colegas Vereadores; 

Vereadora, pessoas que nos acompanham, servidores da Casa; Samuel, Susepe; imprensa, o 

Rouglan; Bassani, nosso assíduo frequentador; e os que nos acompanham através do Facebook. 

Ocupo este espaço, Senhor Presidente e Colegas, para fazer defesa à indicação de número 160, 

ao qual indicamos ao Prefeito Municipal que procure encontrar alternativas viáveis e que atenda 

a legislação vigente, intermediando, se preciso for, junto aos órgãos superiores, para que dê a 

sustentabilidade necessária para que as operadoras possam expandir a oferta de serviços e 

melhorar serviços de telefonia fixa em Otávio Rocha e na comunidade do travessão Carvalho. A 

comunidade de Otávio Rocha e travessão Carvalho conta com diversas famílias que residem 

naquela localidade e que necessitam de prestação de serviços de telefonia fixa, uma vez que 
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existem locais nas proximidades que não recebe o sinal satisfatório da telefonia móvel. E a 

oscilação nos pontos que recebe o sinal precariamente é constante. Às vezes as dificuldades 

burocráticas encontradas pelas operadoras de telefonia fixa têm talvez contribuído no 

investimento tímido que essas operadoras têm dispensado para a nossa cidade. Dessa forma, 

vislumbrar a legislação e procedimentos mais brandos, incentivadores garantiriam a 

possibilidade de cobrar mais antenas para o nosso município e amenizar o problema da falta de 

sinal de telefonia móvel, assim como garantir melhor serviço na telefonia fixa em toda a nossa 

comunidade. Como acreditamos ser importante oferecer aos moradores uma sinalização 

adequada, solicitamos a devida atenção a esta indicação. Então a gente trabalhou já há algum 

tempo para trazer para o distrito de Otávio Rocha e região uma antena de telefonia móvel, mas 

ainda não foi suficiente para atendermos a toda a sociedade, devido que a gente sabe das 

dificuldades que a nossa geografia, a nossa topografia oferece. Então às vezes o sinal não chega 

e os telefones fixos são necessários e às vezes os trabalhos, os serviços oferecidos não são 

eficazes. Então a gente pede também a interferência do Poder Público Municipal para atender 

essas necessidades quanto à telefonia fixa naquela região. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Diego Tonet.  

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

imprensa; o público que nos assiste, aqui presencialmente e também através das redes sociais; 

bem-vindo também Samuel, da Susepe, uma boa noite também pra ti. Estamos a cerca de um 

mês do início da campanha eleitoral, que culminará na eleição dos nossos representantes na 

esfera nacional e estadual. O período de campanha compreenderá 46 dias e será o período 

eleitoral mais curto desde o ano de 1994. Na última semana e meses, começamos a perceber 

atitudes que reforçam ainda mais a polarização entre partidos de direita e esquerda no Brasil e 

seus simpatizantes. Há algum tempo atrás, foi noticiado pela imprensa alguns manifestos 

relacionados à letra do Rio Grande do Sul, ao Hino do Rio Grande do Sul, perdão, onde 

interpretou-se que trechos do Hino Rio-Grandense eram racistas, hino este que foi executado 

pela primeira vez em 1838. Tal manifesto gerou descontentamento principalmente aos 

Movimentos Tradicionalistas Gaúchos, que repudiaram o ato e que declararam que o avanço de 

uma nação passa também pelo respeito a seus símbolos. E falando em símbolo, na última 

semana, o maior símbolo nacional que possuímos, que é a nossa bandeira nacional, também 

virou alvo de polêmicas, quando uma juíza declarou que a exposição da bandeira nacional após o 

dia 16 de agosto configuraria como propaganda eleitoral para um dos candidatos à presidente, 

visto que a bandeira e suas cores estão atreladas à imagem deste. Após análise e apuração da 

polêmica em torno da bandeira nacional, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul 

analisou nesta última sexta-feira, dia 15, o entendimento da juíza e decidiu que a exposição da 

bandeira não configura propaganda eleitoral e, por esse motivo, não está submetida às regras de 

propaganda eleitoral. Me deixa um pouco confuso ver lideranças das esferas discutindo questões 

como a bandeira nacional em vez de gastarem seu tempo e energia pensando em como resolver 

os problemas do nosso país. Durante minha infância, eu cresci vendo um dos maiores ídolos 

deste país, que foi o piloto Ayrton Senna, estendendo a bandeira do Brasil sempre que cruzava a 

linha de chegada e depois subia ao pódio com ela. A bandeira também esteve presente e apareceu 

com frequência nos eventos da Copa do Mundo, onde inclusive aparecia pintada na face de 

muitos torcedores. Fora do meio político, a exibição da bandeira em público sempre foi motivo 

de orgulho, de admiração e respeito, sempre foi símbolo maior do patriotismo de nossa nação. 

Nos tempos de colégio, lembro com muito orgulho que nas semanas que antecediam o sete de 

setembro todas as turmas eram conduzidas até o pátio do colégio São Rafael, onde ficavam as 
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bandeiras e, em sinal de respeito, cantávamos o hino enquanto a bandeira nacional era hasteada. 

Lembro também das professoras que repreendiam os alunos que porventura não se 

comportassem durante o canto do hino, esse era um momento onde sempre foi exigido muito 

respeito ao hino e, também, à bandeira. Mas agora, presenciamos manifestos onde tentam proibir 

a exibição da bandeira em público, por interpretarem que está sendo usada como propaganda 

eleitoral. Me pergunto, como fica a cabeça dos jovens hoje, o que pensam e o que sentem quando 

olham para a bandeira do Brasil? Eu não sei se tive a melhor educação do mundo, mas tenho 

orgulho dos meus professores, tenho orgulho de ser filho de uma professora e tenho a sorte de ter 

vivenciado a época onde nossos mestres nos explicavam o que significava a bandeira nacional. 

Para quem não lembra, eu vou citar como eu, de forma ingênua, na minha infância aprendi a 

olhar para este bonito símbolo que é a nossa bandeira. Aqui vou citar como nos foi explicado na 

época de que éramos alunos. O verde então representa nossas florestas; o amarelo, as nossas 

riquezas; o azul, o nosso céu e nossos rios; o branco, o desejo pela paz. As 27 estrelas 

distribuídas sobre o círculo azul simbolizam os estados e o Distrito Federal. Em seu centro, a 

faixa branca com a inscrição “Ordem e Progresso”, palavras que fazem parte de uma frase maior, 

“o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim”, de autoria de Auguste Comte, 

que foi um idealista da criação da República. Vale lembrar que o modelo atual da bandeira do 

Brasil é utilizado desde 19 de novembro de 1889, tendo sido modificada pela primeira vez em 

1992, para dar cumprimento à Lei 8.421, de 11 de maio de 1992, o qual acrescentou mais seis 

estrelas para que todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, pudesse estar representado. Nesta 

noite, meus Nobres Colegas, ao citar a bandeira nacional e os manifestos relacionados a ela, não 

quero aqui defender nem partidos de esquerda e nem de direita, mas sim repudiar o 

comportamento que as pessoas têm diante do maior símbolo de nossa nação. Quem um dia tiver 

a oportunidade de visitar um outro país, vai perceber que é comum observar bandeiras nacionais 

estendidas nos pátios das casas. Pude observar isso em uma viagem de estudos a Santiago do 

Chile, em 2013, e ficava nítido o patriotismo daquele povo. Também é muito comum ver isso em 

países na América do Norte, a exemplo dos Estados Unidos e do Canadá. Ao longo dos séculos, 

a humanidade refinou sua organização, entendeu como as sociedades funcionam e criou sistemas 

para organizar o poder de forma mais justa. E uma das inovações no meio político foi a 

democracia. O que de fato me chama atenção nos acontecimentos observados recentemente é 

uma polarização entre esquerda e direita no nosso país. E, queiramos ou não, a polarização acaba 

por estremecer as bases da democracia. Quando digo isso é porque percebe-se que cada vez se 

tem menos diálogo nos debates entre lideranças políticas e simpatizantes de esquerda e direita. 

Prova disso são os discursos de ódio difundidos diariamente em redes sociais entre líderes 

políticos e pessoas simpatizantes de um lado e do outro. Por meio da democracia, não seria 

necessário usar a força para chegar ao poder. A disputa não aconteceria por meio da violência, 

mas pela discussão de ideias e apresentação de propostas para melhorar a vida de todos. Quem 

convencesse mais cidadãos e conseguisse mais votos, chegaria aos postos de comando. O 

excesso de polarização compromete todos esses quesitos. Em uma sociedade concentrada em 

dois lados radicalizados, adversários são vistos como inimigos, o diálogo não é incentivado e 

transgredir as regras parece justificável. Quando citei aqui que a polarização levada ao extremo é 

uma ameaça à democracia, quero dizer que para que a democracia exista de forma saudável num 

país é preciso que ambos os lados, apesar de pensarem de forma diferente, ainda assim respeitem 

um ao outro e para haver respeito é preciso, acima de tudo, estar aberto ao diálogo de forma 

pacífica. Aqui mesmo nesta Casa Legislativa, nós Vereadores, representantes do povo, somos 

representantes também de cinco bancadas, ou seja, cinco partidos políticos diferentes, cada qual 

com seus princípios norteadores. Cada um de nós está ligado a um deles, a um destes partidos, 

por acreditar em seus propósitos, por compactuar de seus valores e ideais. Mas, acima de tudo, 

de qualquer divergência entre as cinco bancadas aqui representadas, penso eu que nosso maior 

compromisso é que juntos possamos da melhor forma representar quem nos confiou o voto e 

juntos conduzir o melhor trabalho que pudermos fazer pela nossa comunidade de Flores da 

Cunha. Sabemos que divergências sempre vão existir, que oposição sempre haverá e é 
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importante que exista oposição para que nossos governantes não se acomodem e, desta forma, 

estejam sempre atuantes e trabalhando da melhor forma nos cargos que ocupam. E falando em 

democracia, gostaria de provocar uma reflexão acerca do cargo que ocupamos. Tudo em nossas 

vidas é passageiro, também é passageiro o cargo que hoje estamos ocupando. Estamos aqui 

como vereadores e num futuro teremos outras pessoas em nossos lugares, com outros 

pensamentos, outras ideias e outros projetos. Não podemos esquecer também que durante a 

campanha de vereador e prefeito muitos estiveram caminhando conosco, muitos sonharam em 

estar ocupando um lugar no Legislativo e poder estar representando a comunidade de Flores da 

Cunha. Infelizmente alguns dos nossos suplentes já não estão mais entre nós. Mas ainda temos 

pessoas especiais e, por isso também, no mês de agosto, eu estarei cedendo meu espaço para que 

outra pessoa também possa estar exercendo o cargo de vereador, ou melhor dizendo, de 

vereadora. Neste mês, a suplente Fátima Finger estará me substituindo e tenho certeza que fará 

um bom trabalho junto aos Nobres Colegas. A prova disso é o interesse e empenho que a Fátima 

já vem demonstrando nesse mês, onde já está dedicando parte de seu tempo acompanhando as 

atividades do Legislativo, assim como planejando seu trabalho enquanto vereadora. Desejo então 

à Fátima um excelente trabalho e que ela possa neste período fazer o melhor pelas pessoas da 

nossa cidade. E para finalizar, recordo novamente a bandeira do nosso país, que inclusive está 

logo aqui atrás de mim, nosso símbolo maior e peço que deixamos nosso ego de lado e possamos 

voltar a ter o mesmo olhar puro de criança, o mesmo que tínhamos quando frequentávamos o 

colégio e o mesmo respeito por este símbolo maior da nossa nação. Que nossa bandeira não seja 

símbolo de disputa entre poderes, mas sim símbolo de patriotismo, de união e de amor por esta 

terra e que prevaleça sempre no meio político o diálogo e consequentemente a paz, representada 

pela cor branca desta mesma bandeira. Obrigado a todos! Uma boa semana e uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, os demais 

já citados. Hoje quero falar das oportunidades que a vida pública está me proporcionando, tanto 

em conhecimento quanto a relacionamento. Na sexta-feira, dia oito, estive acompanhando o 

Senador Lasier Martins, retribuindo a recepção que tive quando visitei o senador em março deste 

ano, onde fui muito bem recebido pelo senador e seus assessores. Neste dia, cumprimos várias 

agendas com o Senador Lasier Martins, pois o mesmo estava visitando Flores da Cunha pela 

primeira vez. Iniciamos pela visita no gabinete com o Senhor Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente 

da Câmara de Vereadores e Chefe de Gabinete. Nesta ocasião, o senador colocou o seu gabinete 

em Brasília à disposição da Administração Pública. Depois nos deslocamos para o hospital 

Fátima e fomos recepcionados pela direção do mesmo. Nesta oportunidade, tanto eu quanto a 

direção do hospital, agradecemos os 200 mil de emendas parlamentares que o senador destinou 

este ano para o nosso hospital. Ele ressaltou as dificuldades que enfrenta nosso sistema de saúde 

como um todo. No jornal O Florense fomos recebidos pelo Diretor Carlos Raimundo Paviani. Na 

sequência, visitamos a rádio Solaris e contamos com a atenção do radialista Vilson Romitti e 

demais colegas. E à noite, participamos do jantar comemorativo aos 66 anos do nosso hospital, 

na localidade de São Cristóvão. O senador agradeceu a hospitalidade e a atenção dispensada a 

ele, diz estar levando uma ótima impressão da nossa cidade e do povo florense. Sábado, dia 

nove, participei da décima nona cavalgada em homenagem à Nossa Senhora do Pedancino. A 

mesma iniciou na localidade de Pedancino, Caxias do Sul, passando pela trilha Maurina até o 

capitel Pedancino, no travessão Gavioli, Flores da Cunha. No Galpão da Ivete foi montado 

acampamento para o pernoite dos cavaleiros e dos animais. Na manhã de domingo, a cavalgada 

iniciou o retorno para o ponto de partida, finalizando a cavalgada com almoço na localidade de 

Pedancino, Caxias do Sul. Neste mesmo dia, participei do exame de graduação da equipe Viva 

Thay, do Conselho Internacional de Artes Marciais. Na oportunidade, fui agraciado com um 

certificado de homenagem esportiva, pois sempre que posso tenho prazer em incentivar e 

colaborar em todas as modalidades de esportes em nosso município. Parabéns a todos os 
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envolvidos, por levar o nome de nossa cidade! “Palavras comovem, atitudes convencem”. Fiquei 

impressionado com a determinação de nossos jovens atletas. Precisamos que mais jovens sigam 

este exemplo. Mas minha satisfação maior foi ver os filhos de meus amigos à frente da entidade, 

exemplo, Jeferson Romitti. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para o Grande Expediente, a 

palavra está à disposição do Vereador Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora; imprensa aqui presente, na pessoa do Rouglan, do jornal O Florense; quero aqui 

também cumprimentar o Samuel, que é representante dos concursados do Susepe/RS; a família 

Romitti que se faz presente aqui ao nosso plenário, né, o Enio aí, o Júlio, toda a família aí veio 

nos prestigiar com a presença de vocês, muito obrigado. Eu faço uso desse, desse tempo aqui na 

tribuna, Senhor Presidente, pra falar de um assunto, um assunto específico no nosso município, 

um assunto importante, que é os táxi, tá? Trago aqui como uma bandeira, da mesma, na mesma 

oportunidade, quero discorrer aqui a questão de valores, reajustes, tarifa, taxímetro, uma série de 

questões que eu estive aí trabalhando, por meses, pra buscar um auxílio, buscar uma ajuda a essa 

classe, que hoje, desde 2016 não sofreu mais o reajuste, né, que vem do sindicato de Caxias e a 

gente, a classe aqui ela é estabelecida por Caxias do Sul, pelo Sindicato dos Taxistas de Caxias, e 

aqui Flores da Cunha então segue sempre esse regramento, sempre foi assim. E digo isso com 

um pouco de propriedade, Colegas Vereadores e Senhor Presidente, pois é, eu tenho familiar, o 

meu falecido pai foi um permissionário desde os anos de 75. Antigamente onde tinha três, quatro 

taxistas, o meu pai era um desses e meu irmão seguiu a profissão também. Uma profissão que 

sempre teve em nossa família e que me orgulha muito de vim aqui, hoje, e falar desse pessoal, 

falar dessa classe, porque se hoje eu estou aqui, eu tenho certeza que eu, meu pai querido fez 

muita corrida pra, pra me dar esse, pra me dar esse estudo, pra me dar essa capacidade de hoje 

estar aqui defendendo essa classe aí que muito me orgulha e que muito presta um serviço 

público, presta um serviço pra comunidade. Então aqui, começando do ponto de partida, desde 

2016 a classe então ela não tinha o reajuste no taxímetro, né? A bandeirada era um valor 

estipulado de cinco e sessenta e a gente sempre teve mais uma porcentagem no quilômetro 

rodado dos nossos carros, né, a bandeirada e o quilômetro, que cada quilômetro rodado então 

contava lá dois reais, né, um exemplo. E desde 2016 pra cá, a gente teve aumento de 

combustível, manutenção, vocês sabem quanto que subiu, a questão também aí cada 20, 25 mil 

quilômetro a gente precisa trocar os pneus principalmente os dianteiros, fazer um reparo de uma 

porta que está, não está fechando tão direito quanto fechava antes. Então é uma série de 

manutenções, o seguro, o seguro pro passageiro, que tem que ter esse cuidado também, porque tu 

está transportando pessoas, crianças, então tu necessita ter esse custo pra proteção tua e, também, 

de quem tu está levando, né, pra dar essa transferência de segurança pro passageiro. E ter um 

carro, que conforme a Lei 3.199, de 2015, estabeleceu que o carro não pode superar os oito anos 

de uso. Então a cada, a cada oito anos, a frota está sempre renovando. Basta vocês caminhar, 

caminharem pelo Centro da cidade e ver que hoje o, hoje a nossa frota aí está impecável, sempre 

carro novo. E o pessoal sempre cuida aí da limpeza dos mesmos, então eu acho nada mais justo 

do que a gente se ater a esses assuntos. Fiz reunião com o Sindicato de Caxias, semanas e 

semanas passadas, juntamente com o presidente de lá, o Seu Odail, assessora jurídica dele 

também pode me atender na oportunidade, porque eu vi que no dia, tenho aqui uma matéria do 

jornal Pioneiro, que saiu no dia 14 do mês passado, que o projeto de lei pelo Legislativo 

caxiense, né, ele foi aprovado e traz mudanças no serviço de táxi da cidade. Aí eu busquei 

informações, busquei ver o que que estava sendo alterado, o que que tinham feito de melhoria 

pra categoria, as questões dos pontos fixos da cidade, né, e principalmente nós, Flores da Cunha 

também, a gente não é tudo perfeito, sempre tem alguma coisa a se melhorar. E na oportunidade, 

a classe me convidou na semana retrasada, sendo mais preciso, pra fazer uma reunião com o 

nosso Executivo, né? Então vim eu e um representante de cada ponto fixo, tivemos uma reunião 

com o Secretário, o Coronel Brite e, na mesma oportunidade, se fez presente o jurídico da 
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Prefeitura, na pessoa do Leonardo, que acompanhou, na época, esse processo aonde a gente pode 

sentar, né, reivindicar essa tarifa, esse pequeno reajuste, né, que é a, depois eu vou ler o decreto 

aqui, de Caxias do Sul, que é quem a gente, a gente segue o sindicato de lá e que a Prefeitura de 

Flores sempre homologou e sempre fez, claro, olhando a necessidade do município, mas não 

foge muito dos cálculos de Caxias, porque aqui o serviço é prestado na mesma proporção. Então 

fui atrás de ver desse decreto de Caxias, que não tinha sido, ele não tinha sido decretado ainda 

pelo Prefeito, mas eu fui atrás de buscar mais informações, até fui em alguns pontos de táxi de 

Caxias. E na semana passada, estive conversando com o pessoal da, de um ponto lá, que me 

passou que o reajuste foi efetuado, foi decretado, tenho o decreto aqui, mas ainda não foi 

colocado na prática, porque Caxias do Sul segue duas bandeiras. Segue a bandeira 1, que é 

durante o dia, o horário de expediente, e eles têm a bandeira 2, que é pra um outro horário, aonde 

possivelmente entra o motorista auxiliar, que é o que a gente também tem aqui em Flores da 

Cunha, que é esse cadastro do motorista auxiliar, aonde possibilita, né, caso o permissionário não 

tenha uma capacidade de estar vindo aqui, pela idade, já é um senhor de idade, não tem 

condições de estar operando, se abriu-se essa oportunidade do motorista auxiliar devidamente 

cadastrado, feito o curso específico, que na época foi feito pelo Senac Caxias, foi habilitado 

todos os taxistas com o curso específico pro nosso município. Tive, além da grade curricular, 

onde que falava até dos pontos turísticos do município, que o taxista é, ele é uma ferramenta aqui 

pro nosso município de divulgação! É ele que recebe o passageiro na rodoviária, é ele que busca 

pessoas no hotel, então ele se torna uma ferramenta, pensando pro turismo de Flores da Cunha, 

muito interessante. Ele tem que ter essa informação, ele tem que chegar pro passageiro e dizer, ó, 

Romitti, aqui em Flores da Cunha, a gente tem isso, a gente tem tal vinícola que abre ao meio-

dia, nos finais de semana, feriado, então isso faz parte, a gente tem que trabalhar essa outra parte 

aqui pra se falar em turismo também. Então, meus Colegas Vereadores, público aqui presente, 

estou recolhendo as assinaturas, conforme foi acordado com o nosso jurídico, né, o da Prefeitura, 

a gente fez um protocolo aos moldes do Executivo e estamos recolhendo então os dados, as 

assinaturas de todos os permissionários, proprietários e motoristas auxiliares, no caso, quem tiver 

como motorista auxiliar, pra junto protocolarmos no Executivo e pedirmos esse reajuste, 

conforme o decreto de Caxias do Sul, né? Até pela uma forma de tornar o táxi, hoje, mais 

competitivo, temos um, uma certa, um certo desconforto por parte dos permissionários, que é a 

questão hoje do Uber, né? Caxias do Sul infelizmente está, já está uma proporção muito grande, 

Flores da Cunha nem tanto, mas existe, né? Só que aí vem essa questão aí da fiscalização, que 

fomos, debatemos junto com o Coronel Brite a questão da fiscalização, de como autuar, então 

isso é um processo que ainda a gente tem que trabalhar ao longo aí do período. E ele deixou 

muito claro, que hoje recursos humanos não estão disponíveis pra esse serviço, mas logo que a 

guarda municipal seja instalada aí, se, se, ele se propôs a fazer um estudo junto ao Município, até 

pra estar averiguando essa situação aí, que hoje deixa o nosso permissionário descontente, né? 

Então trago esse assunto aqui pros Colegas Vereadores.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Vereador, me permite um aparte? (Assentimento do 

Orador). Obrigada, Vereador Forlin. Você tem conhecimento de, se os taxistas estão usando esse 

motorista auxiliar na noite, final de semana? Porque a gente tem recebido muitas reclamações da 

nossa comunidade, dos taxistas não estarem no ponto principalmente à noite e final de semana. E 

a gente sabe que o nosso clima, enfim, né, não é favorável pra estar trabalhando também nesses 

horários. Mas se tem essa possibilidade, está tendo isso ou não, se o senhor tem conhecimento, 

porque as pessoas também nos cobram muito de regulamentar o Uber na cidade, a gente sabe que 

isso geraria uma discussão muito grande. Mas importante porque também faz parte da nova 

realidade do mundo todo, né, e Flores da Cunha também precisa olhar também com, pra esse 

assunto de alguma maneira.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito obrigado pelas suas considerações, 

Vereadora! Levando esse assunto do motorista auxiliar, hoje sim, existe motoristas auxiliares, 

existe talvez o turno a mais que o expediente, porque se passar aqui, provavelmente até o último 
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ônibus que a Caxiense hoje, último horário, eu tenho certeza que vai ter, tem taxistas. Se talvez 

não estão no ponto, eles estão fazendo algum fretamento, mas estão com os telefones, os 

celulares disponíveis pra essas emergências, né? A questão do Uber é uma questão muito mais 

complexa, porque aí envolve a questão do aplicativo, talvez onde delimita, o número x (xis) de 

população pra ser, pra ser hoje permitido no município, em cada município, né? Eu não sei se 

Flores da Cunha, hoje, conforme as orientações, as especificações do aplicativo, permite estar 

fazendo esse transporte de passageiros. Uma demanda, uma questão que foi também abordada, 

Vereadora, que os taxistas eles não são, eles se, eles se posicionaram não contrário ao serviço. 

Porque assim, existem taxas que os taxistas pagam com a Prefeitura, existe alvará da liberação 

pra eles trabalharem, eles têm aferição do taxímetro uma vez por ano, eles têm vários outros, 

outras questões que vem ocasionar no, na, numa remuneração financeira que eles têm as suas 

contribuições. Então hoje, se hoje está havendo hoje o serviço de Uber no município, não está 

tendo essa, essa questão aí de, de um recolhimento, que a Prefeitura esteja recebendo por parte 

deles, entendeu? Então assim, é um assunto pra ser debatido sim, a gente tem que levar a 

conhecimento. Mas eu vi muita reclamação já, começando aqui em Flores da Cunha, de mais de 

cinco ou seis cancelamentos também de, de corridas por parte, por parte de Uber, tá! Eu já vi 

relatos aí, até se vocês acompanhar o Reclame Flores, já teve pessoas descontente com o serviço. 

Caxias do Sul também, da mesma oportunidade, cancelamento de corridas, o serviço não é mais 

prestado com mais qualidade. Então assim, eu vejo uma forma de hoje a gente estar podendo 

trazer assim os dois lados da moeda e apresentar o táxi do nosso município hoje, que é uma 

concessão do Município, que presta um serviço pro Município, trazendo segurança, dizer, ó, hoje 

os nossos permissionários todos são cadastrados, tem um número de identificação, a gente pode 

estar tendo uma central de reclamações, caso tenha algum assunto pra ser repassado hoje pela 

conduta de algum motorista. Então assim, trazer essa segurança pra população, né, e trazer esse 

conforto, eles estão pegando um taxista cadastrado, uma pessoa que aqui na Prefeitura tem a 

relação dele completa e não simplesmente um desconhecido que fez um cartãozinho escrito 

fulano de tal, Uber particular, e botou o número lá e está fazendo corrida. Aí, numa oportunidade 

dessas, sofre um acidente, o carro sem seguro, não é talvez do ano, que exige hoje a nossa lei ter 

no máximo oito anos de uso, então é esse tipo de, de pontos que eu estou me atendo aqui, né? A 

gente tem que trazer com uma forma, uma forma prática, fácil, eles estão em pontos fixos, eles 

estão sempre à disposição e acho que é isso que a nossa população quer. Ouvi relatos também de 

passageiros na, descendo na rodoviária de Caxias, que gostam, preferem pegar às vezes o Uber, 

pela comodidade de um aplicativo, chamar a corrida, está ali. Mas, da mesma forma, pela 

demora, o cancelamento e o táxi na porta da rodoviária esperando eles. Então pra concluir, 

Senhor Presidente, eu acho que devemos sim ter esse olhar, devemos valorizar essa classe, não é 

fácil o dia a dia, eles estão aí há, no tempo, na chuva, pode estar fazendo uma corrida sabe lá pra 

onde, não se pode recusar em serviço. Mas então, pra finalizar, agradecer a atenção de cada um 

de vocês. Nas próximas semanas, estaremos aí acredito efetivando essa proposta aí do reajuste 

pra essa classe aí que tanto merece. No mais era isso, agradeço. Tenhamos todos uma boa noite e 

uma boa semana! Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

Expediente, em tempo também, quero cumprimentar ao Jeferson Romitti, sua esposa Gisele, 

instrutores de muay thay da equipe Viva Thay, sejam bem-vindos a esta Casa! Passamos ao 

intervalo de cinco minutos para a organização da pauta da Ordem do Dia. (Intervalo). 

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 053/2022, que “Autoriza a abertura de um crédito adicional 

especial no valor de R$140.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O projeto está em discussão.  

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

comunidade que está aqui presente hoje e, também, nos acompanhando pelas redes sociais. Com 

alegria então, trazemos a esta Casa o projeto pra reativar o nosso Conviver aqui no município, 

que os nossos idosos estão ansiosos pela retomada. Então devido a diversas modificações na lei, 

os grupos como ocorriam antigamente do Conviver não podem mais acontecer, né? Eles, pelo 

sistema de assistência social, os grupos têm que ser no máximo de 30 pessoas. Então como a 

gente vai fazer isso, operacionalizar isso? Será através de uma parcerização do Município com 

uma entidade que se habilitar então, quando for aberto o edital, e esse valor de 140 mil será pra 

isso então, pra essa empresa, entidade que assumir a execução das atividades, com todos 

profissionais que vão estar relacionados no edital que será então apresentado. Depois da abertura 

dessa rubrica haverá, como acontece em uma licitação, né, as empresas poderão se habilitar e 

participar do programa pra oferecer as oficinas então de atendimento aos nossos idosos, como é, 

acontece hoje com o grupo Semear no interior então, que tem os educadores sociais que fazem 

esse trabalho e aí será aqui então para a nossa cidade, para o grupo Conviver. Então pedimos aos 

Colegas Vereadores que apoiem esta, esse projeto votando favoravelmente.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, como é importante 

estarmos aportando recursos para desenvolver trabalhos para o projeto Conviver de nosso 

município. Ao estimular o idoso a participar de grupo, estamos possibilitando ao mesmo maior 

autonomia, melhora na sua autoestima, no seu senso de humor, gerando qualidade de vida e 

promovendo a inclusão social. Estes fatores influenciam bastante os idosos a participar de 

atividades de confraternização, recreação e fortalecimento de vínculos. O projeto Conviver, nos 

seus 34 anos de existência, sempre vislumbrou a oportunidade de realizar atividades culturais e 

de lazer que buscassem satisfação, melhorias na saúde e no bem-estar de nossos idosos. Embora 

sejam necessários pequenos ajustes, que isso não seja de empecilho para a confraternização e a 

alegria de nossos idosos. Obrigado pela atenção, Senhor Presidente.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, também quero falar a 

respeito disso. Toda vez que a gente pode apoiar, incentivar nossos idosos, isso é muito 

importante. Então a gente sabe que tudo que vier, tudo que puder ser feito, nós sempre vamos 

estar juntos, senão vou estar defendendo essa classe e de certeza isso é muito importante, é 

esperado e sou totalmente favorável.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, também quero me 

manifestar totalmente favorável a esse projeto, esse repasse de 140 mil reais ao nosso Conviver. 

Eles realizam no nosso município, ainda quando eu me lembro, um belo trabalho, é um, assim, 

um, uma convivência entre eles muito bonita, né, era no Salão Paroquial na época que eu podia e 

tinha esse acompanhamento mais de perto. Eu acredito ser um pessoal que espera muito ansioso 

mesmo pela casa, pela Casa do Idoso, um Centro Dia. Tive a oportunidade na administração 

passada, Senhor Presidente, de ter uma reunião com esse pessoal, um representante da época, 

juntamente com o prefeito Lídio. E a empresa Florense sediou esse encontro, aonde também se 

colocaram à disposição na época, o falecido Lourenço Darcy Castellan se colocou à disposição 

em relação a uma Casa do Idoso no município de Flores da Cunha, um projeto muito sonhado 

por essa pessoa, que foi o Lourenço. Então a gente tem um carinho muito grande quando a gente 

fala no idoso do nosso município. Então não podíamos não ser favorável a um projeto desse e 

desejamos aí sucesso. Muito obrigado!   

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

que nos acompanham, que bom que essa retomada dos encontros e dos eventos desses projetos 

vem acompanhado de recursos que podemos aportar através desta Casa e através do Executivo 

Municipal para essas secretarias e esses projetos principalmente o projeto Conviver. Na próxima 

segunda-feira, dia 25, como de costume há muitos anos os idosos nos visitam, nos prestigiam 
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com a sua presença, com a sua alegria, com o seu, seu encanto lá na Festa da Colônia de Otávio 

Rocha. É uma festa que eles gostam e nos agrada muito recebe-los lá. Então é sempre uma 

alegria ver esses idosos que acompanham às vezes as esposas, às vezes acompanham os 

vizinhos, os colegas e fazem desse dia um dia de encontro, um dia de alegria e um dia de 

aprendizado. Então sempre que houver recursos que possamos aportar a esses projetos estaremos 

sendo a favor. Então sou amplamente favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 053/2022 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 053/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, a Moção nº 012/2022, de Apoio ao chamamento de todos os aprovados na primeira 

fase do concurso vigente da Susepe-RS, para que sejam convocados para a realização do Teste 

de Aptidão Física (TAF) e demais etapas do certame. Autoria do Vereador Angelo Boscari 

Junior. Neste momento, transfiro a Presidência ao Vereador Clodo Rigo para fazer defesa da 

moção.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Eu passo a palavra ao Vereador Angelo para que 

faça então a defesa da sua moção.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Como é sabido, obrigado, 

Presidente! Como é sabido, o Estado do Rio Grande do Sul possui significativa defasagem no 

efetivo dos órgãos de segurança pública especialmente nos, nas penitenciárias. E essa moção 

objetiva-se a dar apoio legítimo ao pleito formulado pelos aprovados no concurso da 

Superintendência dos Serviços Penitenciários, a Susepe, realizada neste ano, buscando aí a 

revogação do item 8.2.3 do edital, que prevê a eliminação automática dos candidatos não 

convocados para a realização do TAF, que é o, a etapa da aptidão física, mesmo que tenha 

atingido nota mínima requisitada para aprovação da fase, na fase objetiva. Então no termo do, 

nos termos do edital aí, serão convocados três mil, os três mil primeiros candidatos, sendo que 

tem três mil e setecentos que teriam, poderiam ser chamados. E então, levando em consideração 

aí que pode ser feito o aproveitamento de todos os aprovados na primeira fase desse concurso da 

Susepe, para além de representar uma medida isonômica em relação a todos os aprovados, ainda 

permitirá preenchimento das vagas previstas em sua totalidade e, também, podendo ficar aí 

alguns candidatos com cadastro reserva. Isso acaba gerando aí uma redução de custos na 

realização de novos concursos. Então a gente pede aí a, o apoio dos Colegas na aprovação dessa 

moção de apoio, que será encaminhada aí ao Secretário da Segurança Pública, ao Governador do 

Estado para que sejam todos chamados, prezando aí pela economia de custos na realização de 

outro, de outro concurso e oportunizando a todos esses candidatos que passaram aí com esta nota 

mínima. Então eu peço o apoio dos Colegas na aprovação desta moção. Era isso, Presidente.   

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo para a 

condução da sessão ordinária.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 012/2022 está em 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 012/2022 aprovada por 

unanimidade. 

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

Projeto de Lei nº 056/2022 e o Projeto de Lei Complementar nº 005/2022; para a Comissão de 

Finanças e Orçamento os Projetos de Leis nºs 055 e 057/2022; para a Comissão de Educação, 

Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos encaminho os Projetos de Leis nºs 

052/2022 e 055/2022.  

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   
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EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

tempo, quero cumprimentar ao Enio Romitti, o Jeferson Romitti, o Júlio César, a Gisele e a 

Emili. Gostaria de informar que dia 15 de julho comemoramos o Dia do Homem. Em outros 

países esta data é comemorada em 19 de novembro. Dia 20 de julho comemoramos a chegada do 

homem à lua. Também, dia 20 de julho, comemoramos o Dia do Amigo. Esta data foi criada pelo 

argentino Enrique Febbraro. Ele se inspirou na chegada do homem à lua, considerando a 

oportunidade de se fazer amigos em outra parte do universo. Porém nossa triste realidade aponta 

que a palavra amigo está em extinção. Gostaria de informar que sábado participei do jantar na 

comunidade de São Pedro, em homenagem a São Pelegrino. Agradeço a recepção e a comissão 

organizadora pelo evento. Obrigado, Senhor Presidente! Uma boa noite e uma boa semana a 

todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, na última sexta-feira, 

estive participando da 19ª Jornada Vitícola que aconteceu no Salão Paroquial. Estiveram 

presentes diversas autoridades e, também, palestrantes que compartilharam de seu conhecimento 

de forma a contribuir para os produtores de uva de Flores da Cunha e da nossa região. Dentre as 

palestras, eu dou destaque a do doutor Otávio Dias da Costa Machado, que explanou sobre a 

aplicação correta de defensivos agrícolas nas videiras. Na palestra foi explicado sobre a 

importância de se gastar mais tempo, regulando então o atomizador ou pulverizador como é 

conhecido, de forma a realizar uma aplicação correta e econômica no manejo da videira. 

Também, em sua fala, o Prefeito César Ulian também mencionou sobre a importância de se 

economizar o máximo possível nas atividades agrícolas principalmente no que diz respeito ao 

cultivo da uva, tendo em vista que um dos maiores fatores que implica no preço da uva é a lei da 

oferta e da procura. Então para que se tenha uma maior lucratividade, é necessário, acima de 

tudo, haver um bom planejamento para diminuir os custos de produção. Queria então parabenizar 

todos os organizadores da 19ª Jornada Vitícola. Também, na última semana, estive participando 

do Circo Literário que esteve acontecendo no Centro da nossa cidade. Então um evento muito 

bonito também, com música, literatura, teatro, diversas pessoas estiveram participando, crianças, 

pessoal dos colégios também. E também queria parabenizar os organizadores, né, Poder Público 

que também mais uma vez pode estar em parceria ali também, propiciando esse evento para a 

nossa comunidade. E também, ontem, estive participando do encerramento da Feira de Inverno 

que aconteceu então no Parque da Vindima, também com um público acima da média. Acredito 

que as expectativas foram superadas e percebia-se também muitas pessoas realizando compras. 

Então deixo os parabéns a todos os expositores que ali estiveram e os organizadores também 

deste evento. Era isso. Uma boa semana e uma boa noite a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório Dalcero.     

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, em tempo, quero 

cumprimentar a família do Romitti, obrigado pela presença. Comunicar que na quinta-feira, dia 

14, a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos esteve 

reunida com a Secretária da Saúde, Jane Paula Baggio, onde entregamos o relatório com as 

demandas levantada nas visitas às seis unidades básicas de saúde do nosso município. Quero 

agradecer a Colega Vereadora Silvana, o Colega Vereador Clodomir, a nossa assessora Júlia que 

nos acompanhou e a ótima receptividade que tivemos com, na Secretaria da Saúde. Também, na 

quinta-feira, estive participando, juntamente com os Colegas, o Presidente Angelo, Vereador 

Clodomir, o Diego e Luizão, na abertura oficial da 1ª edição do Circo Literário de Flores da 
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Cunha, evento que tem por finalidade desenvolver o hábito e o gosto pela leitura e valorizar a 

arte circense. E, no sábado à noite, estive na comunidade do Alfredo Chaves, prestigiando a Note 

de Ciàcole. Foi um momento muito especial, onde tivemos fala em talian, brincadeiras, cantoria 

e um delicioso jantar e um bom vinho. Parabenizamos os membros da Associação de Amigos do 

Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi pela belíssima festa. Por hoje é isso, Senhor Presidente! 

Uma boa semana e uma boa noite a todos e todas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente! Gostaria então de 

compartilhar com os Colegas Vereadores as visitas que estivemos acompanhando com o nosso 

Prefeito Municipal e os secretários nas obras que estão em andamento no município, obras 

importantes ali. Estamos fazendo a canalização, a drenagem aí das ruas em Nova Roma e, 

posteriormente, receberá então a pavimentação. Também temos aí uma obra já concluída de 

pavimentação também lá em Nova Roma, então obras importantes sendo entregues para a nossa 

comunidade. Também estivemos acompanhando aí a execução do posto de saúde, uma obra 

também que contempla aí mil metros quadrados, né, de área. Estamos utilizando então de forma 

melhor o terreno, então vai ser uma obra ampla, de quatro andares pra abrigar aí todos 

atendimentos da saúde da mulher, pediatria, psicologia, assistência social, nutrição e 

odontologia. Então está na fase aí da colocação das vigas e lajes e logo, logo então será reaberta 

a rua em frente ao posto assim que seja concluída e retirada as máquinas que estão ali 

trabalhando. Também acompanhamos lá no camping algumas melhorias que estão sendo feitas, 

né, com a execução da casinha que também servirá para o grupo lá de motoqueiros que nós 

temos na cidade, também será cedido um espaço para eles utilizarem no local. E não 

conseguimos chegar lá naquela tarde, nas visitas, lá no trevo da Hidrover. Queria trazer aqui 

fotos pra vocês também, mas não deu tempo de ir lá, verificar, mas a obra também está em 

andamento. E também, participamos aí do aniversário dos oito anos do CAPS também, que 

esteve nessa semana acontecendo. Importante salientar que são obras, né, com muita dedicação 

que estão sendo feitas e que a comunidade com certeza está ansiosa, mas sendo sempre de forma 

planejada e de, na forma que tem que ser feita, dentro da lei, então às vezes demora um 

pouquinho, mas com certeza serão bem executadas. E também, queria aproveitar pra anunciar 

que está previsto pra amanhã então as obras na rua Júlio de Castilhos, nosso famoso morro do 

Sabiá ou morro do motosserra, né, como conhecem, então será feita a drenagem ali. Nós temos 

um, diversos locais onde que o calçamento cedeu, então será feita a abertura e então o nosso 

Prefeito está estudando a viabilidade de fazer o asfaltamento dessa via, que há muito tempo é 

cobrada da comunidade, dos moradores do nosso bairro São José que seja asfaltada. Depois, na 

Declaração de Líder, Senhor Presidente, eu concluo. Obrigada!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp.  

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

acompanham, dizer que também estive na sexta-feira, dia 15, na 19ª Jornada Vitícola, aonde a 

participação, os produtores, a participação do público foi maciça, teve muita gente interessada, 

gente até de Santa Catarina que veio para Flores da Cunha. Isso demonstra a importância 

também que Flores da Cunha tem no cenário vitícola do nosso estado e do nosso país. Então foi 

uma manhã produtiva aonde, conforme também o Colega Diego mencionou, as apresentações, as 

palestras foram desde os tratos culturais e o melhor manejo dos equipamentos e o menor gasto 

possível para se ter também mais lucro dos nossos produtores até também uma conversa sobre a 

valorização do produto, né, e estoques, produtos que circulam mais, produtos que ainda precisam 

de um pouco mais de divulgação, de conhecimento da população para serem consumidos. Mas a 

boa prática inicia lá nos, nos vinhedos e ela acaba se refletindo também no produto final, que é o 

suco, que é a uva, que é o vinho, que é o espumante. Então foi com certeza uma tarde e uma 
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manhã muito proveitosa. E parabéns aos organizadores! E eventos como esse tem que acontecer 

sempre para se trazer informação, conhecimento e, também, a união do setor. Também, na sexta-

feira à noite, então estive no travessão Carvalho, onde que, do nosso prato típico mais uma vez 

foi servido para mais de mil e duzentas pessoas, então demonstrando a grandiosidade dos 

eventos da nossa gastronomia é capaz de fazer também pelas nossas comunidades no interior. No 

sábado, não pude estar no evento do Alfredo, nas ciàcolas, porque estava num outro evento 

também sendo retomado no Grêmio Esportivo Otávio Rocha, esse local que tantas promoções 

realizou até hoje, né, no nosso distrito para o nosso município, então estive lá prestigiando. E 

também, dizer que no próximo dia 23, 24 e 25, sim, na segunda-feira, teremos festa lá em Otávio 

Rocha, Dia do Agricultor e do Motorista; e, no domingo então, teremos todo o, a apresentação 

do nosso menarosto; e, na segunda-feira, também teremos todo o trabalho cívico e, também, a 

abertura simbólica da poda das parreiras na praça regional da uva, lá em Otávio Rocha. Então é 

mais um evento do nosso calendário de Flores da Cunha, uma festa consolidada já há 48 anos, 

chegamos na 48ª edição e com certeza será um sucesso também essa do nosso próximo final de 

semana e sintam-se todos convidados. Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Carlos Forlin. 

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

dando sequência ao meu assunto do Grande Expediente, onde não pude, por questões de tempo, 

fazer a finalização. Eu só quero deixar aqui também registrado, o decreto de Caxias é o número 

22.145, de oito de julho de 2022, que entrou em vigor no dia 12/07/2022 e revogando então a lei 

do dia 28/12/2015, que certamente é a, as mesmas datas que Flores da Cunha também na época 

incorporou o decreto que está ainda vigente no, no dia de hoje. Quero dizer também que me fiz 

presente na 19ª Jornada Vitícola, aqui no Salão Paroquial, prestigiando os expositores, muitos 

aqui de Flores da Cunha, pessoas que vendiam empresas, casas agropecuárias que se faziam 

presente aqui do nosso município, vendedores de implementos agrícolas, tratores, maquinário, o 

nosso produtor, as cooperativas de crédito também que se faziam presente lá, então um evento 

muito bacana. Pude presenciar algumas, algumas das palestras, também uma me chamou a 

atenção em relação à pulverização. Muito se fala, muito se debate, mas existem vários critérios, 

vários costumes, só quem trabalha diretamente o dia a dia, quem vivencia esse dia a dia na 

agricultura, sabe que um determinado pulverizador serve pra uma planta frutífera, a outra 

questão que vai das hortaliças, coisa, produtos foliares é um determinado pulverizador, aonde 

fica mais fácil, isso também vai como o produtor preferir, como for o seu, o nosso Vereador 

Barp aqui, muito fala do solo acidentado, aonde até mesmo o vereador fez umas indicações em 

relação a aulas, enfim, palestras sobre o cuidado com as máquinas agrícolas. Então um dia muito 

proveitoso, um dia que a comunidade florense, principalmente o nosso agricultor se fez presente 

e foi enriquecido de conhecimento pra casa. No domingo, estive em Mato Perso, na comunidade 

de São Tiago, prestigiando aquela comunidade, um belíssimo almoço, lá minha família toda se 

fez presente, amigos, conhecidos, pessoas aí que conheci ao longo da minha vida. Parabenizar 

aquela comunidade, na pessoa do Jaudir Dalla Rosa e toda a sua família, que fazia parte do corpo 

de festeiros daquela comunidade. Quero também aqui relembrar algumas datas comemorativas, 

como o dia 15 de julho, o Dia Mundial das Habilidades dos Jovens. Vemos aqui dois jovens 

atletas do nosso município, praticam aí um dos esportes mais bonitos, muay tai, jiu-jitsu, boxe aí, 

vejo, acompanho vocês pelas redes sociais. Nesse parênteses, se enquadra também o Dia do 

Jovem Rural do município e, no dia 16, o Dia do Comerciante. Agradeço aí, Senhor Presidente, 

mais uma vez essa oportunidade e muito obrigado! 

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

da Presidência). Concluindo então, Senhor Presidente, mais algumas iniciativas da nossa 

Administração. Está aberta então a licitação para o fechamento da Casa da Cultura, então será 

pra preservar a obra que já está aí em funcionamento, na parte inferior. E também está sendo 
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elaborado, pelo Planejamento, uma licitação para a contratação do projeto de iluminação e 

sonorização e acústica do próprio teatro em si, que é algo que precisa técnicos específicos para 

elaboração e que a gente não tem isso dentro da Prefeitura. Então será contratado o projeto e, 

depois, uma nova licitação para execução da obra, então para os Colegas saberem. Também falar 

da nossa Feira de Inverno que aconteceu aí nos últimos quatro finais de semana. Tivemos um 

registro aí de 42 mil visitantes na feira, que são pessoas que com certeza também percorreram 

algum local da nossa cidade e algum empreendimento. Isso é o turismo que cada vez cresce mais 

aqui no nosso município. E também aproveitando aí o encerramento da festa e o nosso Secretário 

de Turismo local, o Tiago, trouxe pra Flores da Cunha o Secretário de Turismo do Estado, que 

então almoçaram no Carmo, no domingo, e também participou do encerramento da festa, né, 

enaltecendo então todo, toda a nossa diversidade aqui do, local de turismo e, também, tudo o que 

pode ser feito. E o Prefeito apresentou para o Secretário o projeto que nós temos já elaborado 

para as melhorias no nosso Parque da Vindima e são um projeto aí que totaliza quase dois 

milhões e que o Secretário se comprometeu a colocar no projeto Avançar do Estado logo após as 

eleições. No momento não é possível, eles não, devido à legislação eleitoral, nada pode ser feito 

agora até as eleições, mas que há esse compromisso aí de quem sabe nós consigamos essa verba 

para então melhorar ainda mais o nosso Parque da Vindima. E uma parceria muito importante do 

nosso Executivo com o Centro Empresarial para os cursos profissionalizantes que temos 

gratuitos pelo Senai, então as inscrições abertas para eletricista predial e costureiro industrial. 

São 160 horas de duração e cada uma delas tem 28 vagas e as inscrições então podem ser feitas 

pelo telefone 3279-3600, ramal 269. Então é muito importante essa parceria também aqui, com o 

Senai, com o Centro Empresarial, para qualificar ainda mais a nossa mão de obra. Esqueci 

também de agradecer a todos os expositores da feira, foram 60 expositores que se dedicaram aí 

nesses finais de semana, trabalhando, gerando também emprego e renda aí pro nosso município. 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na semana que passou estive representando 

esta Casa nos seguintes eventos. No dia 11/07, segunda-feira, recepcionando, no gabinete do 

Prefeito, o Cônsul-Geral da Itália, Roberto Bortot, que esteve em nosso município com o 

propósito de estreitar laços entre o consulado e a comunidade florense. Bortot estava 

acompanhado do Vice-Cônsul Honorário de Caxias do Sul, Senhor Gelson Castellan. E no 

encontro, o Cônsul, além de colocar o consulado à disposição das instituições para desenvolver 

programas conjuntos, ele ainda destacou a importância de preservar, fortalecer e expandir a 

cultura italiana. Entre as ações propostas, se discutiu também colocar o Casarão dos Veronese e a 

Casa da Cultura dentro de um circuito onde serão, poderiam ser apresentados filmes italianos e, 

também, festivais de música. No dia 14/07, estive participando da solenidade de abertura do 

Circo Literário, em frente à Igreja Matriz, onde ocorreu programação com peças de teatro, bate-

papo com autores de livros, apresentações artísticas locais, oficinas circenses, contação de 

histórias, pinturas de rosto, balões, entre outras atrações, propagando a educação e a cultura aos 

nossos cidadãos. O que me deixou muito feliz também, quero parabenizar aos organizadores que 

eram do município de Caxias do Sul, em parceira com a Subsecretaria de Cultura, na pessoa da 

Nata Francisconi, a Apac também esteve participando, representada pelo seu Presidente, 

colaborando com as manifestações artísticas, né, muito importante esse tipo de evento, onde leva 

a cultura pra rua. E nos três dias em que estive participando, registramos aí um grande público e 

isso é muito positivo para o desenvolvimento da nossa cultura local e do incentivo à leitura na, 

aos nossos moradores de Flores da Cunha. No dia 15/07, participei da 19ª Jornada Vitícola, 

realizada pela Comissão Interestadual da Uva, juntamente com a Prefeitura Municipal e 

entidades apoiadoras, no Salão Paroquial, sobre o tema “Cenários para uma Viticultura de 

Referência”. Na oportunidade, estiveram vários palestrantes falando um pouco sobre a 

agricultura sustentável, sobre o manejo inovador nas propriedades, que também faz com que o 

produtor diminua custos e isso é muito produtivo para os nossos produtores. Parabéns pela 
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organização do evento e a todos envolvidos. No dia 16/07, estive participando, agradeço, né, do 

dia 16/07 ao Vereador Vitório Dalcero, por participar da Noite de Ciàcole, representando esta 

Casa. No dia 16/07, participei do jantar show da Câmara de Dirigentes Lojistas, em 

comemoração ao Dia do Comerciante, no Salão Paroquial. Uma bela festa de integração entre 

todos os lojistas de Flores da Cunha, esse que é um setor muito importante, que movimenta 

muito a nossa economia. No dia 17/07, participei da solenidade de encerramento da Feira de 

Inverno, no Parque da Vindima Eloy Kunz, com a presença do Secretário de Turismo Estadual e 

autoridades locais. Também parabenizando a todos pela organização, um evento de sucesso, 45 

mil visitantes no município de Flores da Cunha, o que está demonstrando aí que o turismo é um 

dos, dos caminhos para o futuro da nossa economia também.   

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

proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 18 de julho de 2022, às 

19h39min. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana! 
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