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SESSÃO 2.717 – SESSÃO ORDINÁRIA 

08 de agosto de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 08 de agosto de 2022, às 18h14min. 

Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, das Vereadoras, da imprensa, o público presente 

nesta sessão, a todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores. 

Cumprimento o Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, seja bem-vindo; ao Bassani, Seu Antonio, 

todos que nos assistem, sejam bem-vindos!   

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 160/2022, que informa que o Município de Flores da Cunha possui condições 

orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do 

objeto “Pavimentação de trecho da estrada Gavioli no município de Flores da Cunha/RS”, 

incluindo sua operação e manutenção, conforme disposto na Lei nº 14.116/2020, artigo 83, §2º e 

Lei nº 14.194/2021, artigo 82, §2º, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 098/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 064/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$70.000,00”.  

Ofício nº 101/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 063/2022, que “Autoriza a concessão de 

subsídio tarifário ao Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros no Município de Flores 

da Cunha”.  

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

transferências de receitas recebidas pelo Município de Flores da Cunha referente ao mês de julho 

de 2022, para conhecimento dos Vereadores.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, 

Vereador Clodomir José Rigo e Vereador Horácio Natalino Rech, que “Dispõe sobre as Contas 

de Governo dos Administradores do Executivo Municipal de Flores da Cunha, Senhores Lídio 

Scortegagna (Prefeito) e Almir Zanin (Vice-Prefeito), referente ao exercício de 2019”.  

Indicação nº 169/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal a revitalização ou substituição da placa de instrução para utilização dos aparelhos de 

academia ao ar livre e o conserto dos aparelhos danificados na praça Nova Trento, conforme 

imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 170/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciados o patrolamento e o cascalhamento na estrada do Menegon, 

no sentido à estrada do travessão Gavioli.  

Indicação nº 171/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de parada de ônibus coberta próximo à entrada do 

loteamento Frare, no sentido Nova Roma.  

Indicação nº 172/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias na sinalização do solo, como a pintura da faixa 

de rolamento e da faixa de pedestre, no cruzamento da rua Olinto Carlos Toigo com a estrada 
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que liga a Linha 60 e Linha 80, próximo à cantina Veneza, e também, a colocação e/ou 

manutenção das placas de sinalização de trânsito em toda extensão da rodovia.  

Indicação nº 173/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal o reparo na camada asfáltica da rua César Piardi, no bairro Vindima, conforme 

imagens anexas a esta indicação.  

Indicação nº 174/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a repintura das faixas de estacionamento oblíquas e paralelas 

na rua Andrade Neves, entre as ruas John Kennedy e Dr. Montaury, próximo à padaria Qualitá.  

Indicação nº 175/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de uma parada de ônibus na rua João XXIII, entre o condomínio de Flores 

e João XXIII, no bairro União.  

Requerimento nº 026/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que requer a 

prorrogação pelo prazo de 15 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final sobre o Projeto de Lei nº 061/2022, que “Dispõe sobre as vagas de 

estacionamento reservadas para Pessoas com Deficiência no âmbito do município de Flores da 

Cunha”.  

Requerimento nº 027/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que requer a convocação 

de sessão solene para o dia 1º de setembro do corrente ano para a entrega da Medalha Mérito 

Florense ao Senhor Alfeu Scortegagna. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

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

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

Vereadores.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada a leitura dos 

expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Vitório Dalcero. 

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

Vereadores, as Vereadoras, os assessores e servidores da Casa, a imprensa, nosso Chefe de 

Gabinete Daniel; nosso Presidente do MDB, o Élio; demais pessoas aqui presente e os que nos 

acompanham através do Facebook. Hoje defendo a indicação que sugerimos ao nosso Prefeito 

Municipal para que estude a possibilidade de revitalizar ou substituir a placa de instrução para 

utilização dos aparelhos da academia ao ar livre e o conserto dos aparelhos danificados na praça 

Nova Trento. O desenvolvimento de atividades físicas e de lazer que promovam estilos de vida 

mais saudáveis são fundamentais para a população em geral e a importância da conscientização 

destes para fugir do estilo sedentário. Está comprovado que as atividades físicas melhoram a 

função imunológica e otimizam as defesas do organismo diante de agentes infecciosos, além de 

reduzir as chances de pessoas físicas ativas apresentarem doenças como a diabetes, a 

hipertensão, doenças cardiovasculares, entre outras. Como não dispomos de educador físico nas 

academias ao ar livre para orientar as pessoas que praticam atividades físicas no local, é de suma 

importância que as placas esteja nítida. Também é necessário o conserto dos aparelhos 

danificados, evitando que usuários venham a se machucar ao realizarem suas atividades físicas. 

Desta forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas no município, solicitamos o 

atendimento a esta indicação. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

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

Vereadoras, pessoas que nos acompanham nessa noite, Chefe de Gabinete Daniel; Presidente do 

MDB, o Élio; a imprensa, o Rouglan, servidores da Casa e o que nos acompanham através das 

redes sociais. Ocupo esse espaço para fazer defesa a umas indicações que protocolamos nessa 

semana, ao qual sugerimos ao Prefeito Municipal que seja providenciada, juntamente com o 

setor competente, no sentido de proceder melhorias na sinalização do solo, como a pintura da 

faixa de rolamento e pintura da faixa de pedestres no cruzamento da rua Olinto Carlos Toigo 

com a estrada que liga à Linha 60 e à Linha 80, próximo à cantina Veneza. Ainda, sugerimos que 

seja providenciada a colocação ou a manutenção das placas de sinalização de trânsito no trajeto 

em toda a rodovia. Então já é recorrente, a gente já fez essas indicações ali na Linha 60, que é 

necessário que se faça essa manutenção ali da, de toda a pintura e colocação das placas, pois até 

esses dias acabou havendo um acidente por ali, que ele é um, fica um tanto confuso o trânsito lá 

e felizmente não, não teve maiores proporções. Então sugerimos ao Prefeito Municipal a atenção 

devida naquele local, naquele cruzamento lá. A outra indicação que protocolamos, a de número 

174, aonde sugerimos ao Prefeito Municipal, indicamos que seja providenciada a repintura das 

faixas de estacionamento oblíquas e paralelas na rua Andrade Neves, entre as ruas John Kennedy 

e Dr. Montaury, próximo à padaria Qualitá. Através dessa indicação, solicitamos ao Prefeito 

Municipal para que seja providenciada essa repintura das faixas de estacionamento oblíquas e 

paralelas na rua Andrade Neves, entre as ruas John Kennedy e Dr. Montaury, próximo à padaria 

Qualitá, a fim de disciplinar o correto estacionamento, pois pela ação do tempo, a pintura 

inexiste e está se deteriorando, causando confusão aos motoristas na hora de estacionar. Com a 

repintura, facilitará a visualização e o correto estacionamento dos veículos. Como acreditamos 

ser de muita importância oferecer aos moradores uma sinalização adequada, solicitamos a devida 

atenção a esta indicação. Então a gente espera que o Poder Executivo nos atenda nessas nossas 

indicações e que possamos ter assim melhorias para a nossa população. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadoras, imprensa; Chefe de Gabinete, o Dani Gavazzoni; Presidente do MDB Élio Dal Bó, 

demais pessoas aqui que nos prestigiam na noite de hoje. Quero aqui fazer defesa de duas 

indicações protocoladas no decorrer da semana passada, uma onde pedi, né, e indo ao pedido da 

comunidade e da população daquele local, descendo pra Nova Roma, mais precisamente a 

entrada do loteamento Frare, se faz sentido então uma parada de ônibus naquele local, para as 

crianças que precisam pegar ônibus, trabalhadores de empresa, a Prefeitura eu sei que já está 

atrás da licitação, mas vale aqui ressaltar mais um ponto aonde necessita. Também faço 

indicação de melhorias e reparo na camada asfáltica da rua César Piardi, sentido ao Parque da 

Vindima Eloy Kunz, aonde pude fazer um relatório fotográfico no decorrer da semana, com 

diversos buracos. Se percebe que a base mesmo da, do asfalto já está, já está bem vista, possa se 

dizer que já teve a sua deterioração e essa rua infelizmente encontra-se em péssimo estado. Pedir 

uma atenção especial à Secretaria de Obras, que veja a possibilidade de estar dando uma atenção 

principalmente pros moradores que ali residem. E acredito que ninguém, ninguém gostaria de 

trafegabilizar por essa estrada até porque ali existem crianças, sei que tem uma, a esquina aí 

provavelmente sai algum parquinho futuramente porque é da Prefeitura, então que se dê uma 

atenção pra essa, pra essa, especial pra essa rua aí. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Boa noite, Senhor Presidente; Vereadores e 

Vereadoras, a imprensa, o Diego, público aqui presente e quem nos acompanha nas redes sociais. 

Indicação 170, solicito que seja providenciado o patrolamento e cascalhamento na estrada do 
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Menegon, uma vez que a mesma, em alguns pontos, encontra-se em péssimas condições. Solicito 

que essa indicação seja atendida com brevidade, pois os usuários da estrada necessitam logo 

desta melhoria. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Obrigado, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

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

Vereadora; boa noite todo especial aí ao nosso Vice-Presidente do bairro Monte Belo, o Seu 

Antonio; também ao Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni; também ao Presidente do MDB, 

Senhor Élio Dal Bó que se faz presente e a todos que nos acompanham através do Facebook. 

Tenho como indicação essa semana uma parada de ônibus, agora que foi entregue o condomínio 

João XXIII, já havia bastante crianças ali que esperava o ônibus referente ao condomínio de 

Flores, mas agora, com mais um condomínio ali, há necessidade também que se pensamos numa 

parada de ônibus ali pra contemplar as crianças, pra elas não ficar no relento nos dias de chuvas, 

sol, né, então acho que é bem viável e esperamos também que seremos atendido. Já estamos 

sendo atendido em, em várias outras paradas, uma delas é em Nova, em Monte Bérico, que havia 

pedido já, colocado chumbadores, então com certeza essas outras nós vamos ter êxito também. 

Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Clodomir José Rigo. 

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

Vereadoras, Colegas Vereadores; cumprimento especial aqui ao Daniel Gavazzoni, Chefe de 

Gabinete; o Rouglan, representando a imprensa; assessores desta Casa, público presente e quem 

nos assiste através do Facebook, sejam todos bem-vindos! Hoje eu quero começar falando, 

destacando, melhor dizendo, algumas obras importantes que o nosso Executivo Municipal está 

desenvolvendo na nossa cidade, obras em infraestrutura, obras na educação, obras na saúde, que 

é o que os munícipes esperam de um bom governante. Na semana passada, a Vereadora Silvana 

destacou a importantíssima obra na rua Júlio de Castilhos, uma obra que não era esperada, 

porque ninguém imaginava que estivesse daquela situação. Olhando a obra, já foi estendida mais 

uma parte da Dom Finotti, também com o mesmo problema. E se vocês percorrerem a cidade, 

vocês vão ver que nós temos inúmeras ruas com esses problemas, onde que está cedendo a 

pavimentação e, logo em seguida, ou seja nessa Administração ou seja em outras administrações, 

esse serviço que não aparece ele terá que ser feito pelos administradores da cidade infelizmente. 

Então são obras importantes, obras que decorre de um valor significativo e que precisa ser feito. 

Além dessas obras, nós temos o trevo lá da, na RS-122 com a estrada dos Fontana, acesso da 

empresa Hidrover, também uma obra muito requisitada, está em pleno andamento. Nós temos a 

construção do vestiário no União, que eu comentei também nesses dias sobre o projeto Avançar 

no Esporte. Além do União, São Gotardo também, na praça de lazer do loteamento Bella Itália 

vai ser feito trabalhos de reestruturação daquela praça. No campo do Parque dos Pinheiros, a 

iluminação. Nós temos também a ampliação da nossa UBS central, que todos já estão cientes 

dessa belíssima obra, importantíssima obra que está sendo executada no município, um valor 

expressivo, mas considerando que é saúde, é educação, não é gasto e, sim, é investimento. Então 

essa obra aí vai ser uma obra destaque na região, pelo volume dela, pelo tamanho dessa obra e 

que o município precisa! Nós temos algumas carências na área da saúde, por falta de espaço 

físico, por falta de profissionais e esse espaço aí com certeza vai atingir o objetivo, que é o 

melhor atendimento a toda a nossa população. Falando na ampliação da UBS, eu quero aqui 

destacar também as ações sociais que a nossa equipe vem conduzindo no município, através da 

Assistência Social e através do grupo Flores do Bem, que concluíram a terceira etapa de 
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distribuição de roupas para as pessoas necessitadas do município. Então ali foram entregues 

quase 3.500 peças pras pessoas desses três bairros, ao do Villagio, do Pérola e Nova Roma. 

Então as pessoas carentes puderam participar e escolher as roupas e poderem ser atendidas em 

uma ação social do município. Essas aí são roupas que foram feita, arrecadações durante o ano e 

o município pode distribuir. Além de roupas, nós já tivemos distribuição de alimentos, entre 

outras ações que o município promove, sempre contando com a parceria, a ajuda voluntária do 

grupo Flores do Bem. Sobre obras também, eu quero comentar da estrada do Medianeira, que é 

uma estrada que está sendo feito a base para a pavimentação. Inclusive, no último sábado, nós 

tivemos ali uma reunião muito importante, com os moradores daquela rua e com o deputado que 

nos trouxe esse recurso, para que pudesse ser investido nessa via, então uma via então de 1.700 

metros lá na localidade do Alfredo, em direção ao Medianeira. Vale destacar que esta obra ali 

então, lá em 2015, já tinha sido destinado uma verba por esse mesmo deputado, só que na época, 

houve um contratempo e a administração daquele ano acabou usando a verba em outra 

pavimentação, não usando aí nesta rua. Então, mais uma vez, nós solicitamos junto ao deputado, 

ele mandou mais uma emenda e a gente está, agora então, concretizando esse trabalho lá no 

Medianeira, que vai beneficiar várias famílias, várias empresas também naquele local, porque é 

uma rua que é muito utilizada principalmente pelos caminhões que transbordam o nosso lixo, o 

nosso lixo municipal, então é uma estrada que necessita dessa pavimentação. E também, bem 

lembrado, Vereadora Silvana, é uma estrada muito usada pelo turismo, né? Aquela região do 

Alfredo então é uma região que está explorando, está trabalhando bastante em cima do turismo e 

é uma estrada que será muito usada pelas pessoas que vem visitar o nosso município. 

Considerando que todas essas obras são importantes, são necessárias, eu quero destacar aqui que 

uma coisa sempre puxa a outra, né? Se o Município investindo em infraestrutura, em educação, 

em segurança, saúde principalmente, atrai outros investimentos, né? Então todos vocês sabem 

que esses dias atrás, nós divulgamos aqui, que o município tinha sido escolhido a décima 

primeira melhor cidade do Brasil, de pequenas cidades até 50 mil habitantes, pra se morar. Isso 

aí não vem, não vem à toa, né, vem por causa do investimento, da infraestrutura, do trabalho, do 

que o Município oferece pras pessoas que residem, que vem trabalhar na nossa cidade. E agora, 

essa semana então, mais uma vez o município vira destaque, foi escolhido então o primeiro lugar 

na região aqui da Serra, a região da 5ª Coordenadoria da Saúde, composta por 49 municípios, 

Flores da Cunha então ficou no, em primeiro lugar, com uma pontuação de 9.42. Até a nossa 

imprensa local deu destaque, porque é um crédito ótimo para o município. Isso vem resultado do 

quê? Do trabalho das pessoas da Administração Pública, que está fazendo um excelente trabalho 

em todas as áreas. E aqui, na área da saúde, mais uma vez então sendo destaque a nível regional. 

Por isso que eu falei da importância da construção, da ampliação da UBS, que vai nos 

proporcionar cada vez mais esses méritos. Então o programa Previne Brasil, que foi instituído 

pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo modelo de financiamento altera 

algumas formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas 

com base em quatro critérios: captação ponderada, pagamento por desempenho, incentivo para 

ações estratégicas e incentivo financeiro com base em critério populacional. A proposta tem 

como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das 

pessoas aos serviços da atenção primária e ao vínculo entre a população e a equipe, com base em 

mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que 

assistem. O Previne Brasil compõe, por meio de indicadores, um incentivo financeiro de 

pagamento per capita referente à população efetivamente cadastrada nas equipes de saúde da 

família e da atenção primária. O conjunto de indicadores avalia o desempenho das ações em 

saúde da mulher, saúde bucal, pré-natal, saúde da criança e doenças crônicas, a hipertensão 

arterial e diabetes. Então aqui vale destacar o importante trabalho que a Secretária Jane, com 

toda a sua equipe de concursados e de funções gratificadas, funções de confiança, que trabalham 

no nosso sistema de saúde municipal, incluindo todas as nossas UBSs, as seis UBSs localizados 

nos bairros e no interior e principalmente do trabalho da UBS central, de atendimento à nossa 

população. Então vale destacar também, eu sempre comento, que a importância de se fazer um 
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trabalho em equipe, onde que a Administração Pública, todos possam trabalhar juntos, puxando 

para o mesmo lado, a importância da gestão pública dar apoio às secretarias, né, o Prefeito, o 

Executivo é o timoneiro, mas as secretarias é que tem o trabalho lá na base, é que tem o contato 

direto com a população. Então é importante esse trabalho junto, Executivo, secretarias, nós, o 

Legislativo também, sempre que a gente pode a gente contribui, a importância de pessoas 

capacitadas e especializadas na coordenação da secretaria. Eu acho que talvez seja o ponto mais 

específico, mais importante é a pessoa especializada na sua área. Então a Secretária Jane é 

formada, é da área, sabe a pontuação, sabe aonde precisa trabalhar, onde precisa ser mais 

investido em termos de saúde e o resultado está aqui, o município então, de 49 municípios da 

Serra, Flores da Cunha está em primeiro nessa pontuação, com 9.42. Pra vocês terem uma ideia, 

a segunda cidade colocada tem 8.65 e a terceira cidade 8.55. Então nós temos uma ampla 

vantagem, tudo graças às pessoas que trabalham, desde o Prefeito que disponibiliza condições, a 

Secretária que tem vasta experiência na área, toda a equipe da saúde, as UBSs que fazem um 

trabalho excelente nos bairros e nas comunidades, visitando casa por casa, tendo um histórico de 

cada família, de cada pessoa, isso que eleva esses números. Nós sabemos que, hoje, a saúde ela 

tem uma demanda muito grande. Nós sabemos que tem pessoas que vem pra cá, vem pra cidade 

pra serem atendidos na nossa cidade, por causa da excelência em atendimento. Temos algumas 

falhas ainda, temos com certeza! Mas eu tenho certeza também que a Secretária, com toda a sua 

equipe, juntamente com o aval do Poder Executivo, que tem um olhar diferenciado pra saúde, 

todos esses empecilhos, essas pequenas detalhes deverão ser aprimorados com o passar do 

tempo. Então todo esse investimento, toda essa infraestrutura que está sendo montada na UBS 

central, a infraestrutura que está sendo transmitido nos postos de saúde, nós estivemos essa, esse 

mês passado também, né, Vereador Vitório, Vereadora Silvana, visitando as UBSs, deu pra nós 

vermos a estrutura física e a infraestrutura que nós temos nas nossas UBSs. Então isso é o grande 

diferencial. Queira sim que o Município continue investindo, continue fazendo sempre o seu 

melhor em todos os, todas as secretarias, em todas as partes que envolvem o Município, seja em 

saúde, seja educação, que os investimentos também são altíssimos, mas são investimentos que 

temos a certeza do retorno. Tudo que tu investe em saúde, tu investe em educação, o retorno vem 

pras pessoas que moram aqui, que trabalham aqui, que vivem aqui. Então que o nosso município, 

através da Administração Pública, possa ser cada vez mais referência na nossa região, mas 

principalmente o bem-estar das pessoas que aqui moram, que aqui trabalham, que possam se 

sentir bem acolhidos e bem representadas pelo Poder Público. Eram essa então as informações 

que eu queria trazer pra vocês hoje. Agradeço a atenção de todos vocês e tenham uma boa 

semana! Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Ademir Antonio Barp. 

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

Vereadores, Vereadoras, pessoas que nos acompanham nessa noite; nosso colega que está 

afastado do, da Câmara, o nosso amigo Diego; nosso Chefe de Gabinete Daniel; o Presidente do 

MDB, o Élio; e os demais que nos acompanham nesta noite, como os assessores, a imprensa e os 

que nos acompanham através das mídias sociais. Trago um assunto nessa noite, que tem a ver 

também conosco diretamente e também indiretamente, mas que ele é importante. Amanhã 

começa a ser pago o auxílio para os caminhoneiros, no dia nove de agosto, terça-feira então, 

começa a ser pago aqueles mil reais para os caminhoneiros. Isso tem a ver conosco, tem um 

impacto grande na nossa economia, no nosso dia a dia, através dos produtos principalmente dos 

alimentos. Então o auxílio caminhoneiro que começa a ser pago amanhã, com as duas parcelas,     

vão ter direito ao auxílio caminhoneiro os transportadores de carga autônomos cadastrados no 

Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas até 31 de maio de 2022. O auxílio 

caminhoneiro começa a ser pago pela Caixa Econômica Federal nesta terça-feira, dia nove. Os 

motoristas de carga autônomos vão receber dois mil reais, em depósito em conta poupança 

digital na Caixa, e vão poder movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem o valor referente 
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a duas parcelas de julho e agosto. Por isso que eles vão começar a receber os dois mil reais e não 

os mil reais somente do, do primeiro pagamento. Chamado pelo Governo de benefício 

emergencial aos transportadores autônomos de carga, o bem caminhoneiro, o benefício foi 

estabelecido na Emenda Constitucional nº 123, que criou um estado de emergência por conta dos 

preços dos combustíveis. Ele permitiu ao Governo de criar benefícios sociais em ano eleitoral, 

aumentar despesas fora do teto de gastos. Mas quem tem o direito a receber o auxílio do 

caminhoneiro? Vão receber esse direito ao auxílio o caminhoneiro dos transportadores de cargas 

autônomos cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da 

Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, até 31 de maio de 2022. Entre outras 

exigências, os profissionais deverão estar com a carteira nacional de habilitação, a CNH, e o CPF 

válidos. O benefício será pago para cada transportador autônomo independente da quantidade de 

veículos que possuir. O pagamento do bem caminhoneiro vai ser revisado mensalmente para os 

próximos lotes de pagamento. A ANTT vai encaminhar ao Ministério do Trabalho e Previdência, 

a MTP, a relação dos transportadores autônomos de carga que estiverem em situação ativo ilegal. 

Quem estiver com a situação cadastral pendente ou suspenso poderá regularizar o registro na 

ANTT e se habilitar para receber as parcelas a partir da data de regularização e não terá o direito 

das parcelas que tenham sido pagas. O auxílio caminhoneiro vai ser pago em seis parcelas de mil 

reais, de julho a dezembro de 2022, a cerca de 900 mil motoristas. O primeiro pagamento vai ser 

feito em nove de agosto e será de dois mil reais, pois vai incluir duas parcelas com os valores de 

julho e agosto. O terceiro lote vai ser pago em 24 de setembro e as demais parcelas vão ser 

depositadas nos dias 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro. De setembro a 

dezembro, o valor de cada parcela volta a ser de mil reais. Então esse é um, uma medida 

paliativa do Governo, não é para resolver os problemas, acreditamos que é pra amenizar um 

pouco esse impacto do alto preço dos combustíveis. Mas aí, os caminhoneiros e seus 

representantes também eles têm as suas colocações para fazer e dizem o seguinte, né, com o 

novo auxílio do caminhoneiro, criado pelo Governo Federal, que prevê o pagamento de mil reais 

por mês aos profissionais da área, o valor que será dobrado ao longo deste mês para cumprir a 

previsão do término do benefício até dezembro. Chamada de bem caminhoneiro, o benefício 

emergencial aos trabalhadores autônomos de carga não precisa ser usado apenas para comprar 

diesel. Mas, se for usado para isso, terá que resolver as questões do combustível caro. 

Transportadores autônomos, o presidente Marlon Maues, para entender melhor, ele explica qual 

é o desafio que os transportadores enfrentarão na hora de abastecer. Ao levar em consideração o 

preço médio do diesel apurado pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, abastecer um tanque 

(ou tanques) deste volume custa dois mil, novecentos e sessenta e oito. Uma questão, a maioria 

dos caminhões pertencentes aos autônomos é antiga, que o que os diferencia dos modelos mais 

novos, que são capazes de rodar um pouco mais de dois quilômetros por litro, mas nada que 

ultrapasse muito os cerca dos dois quilômetros. O auxílio veio como um afago, mas o que nós 

precisamos é de mudanças estruturais para equilibrar novamente essa relação de contratante e 

contratado, algo que seja perceptível no dia a dia da estrada. Ainda há um outro problema, 

segundo a pesquisa da CNTA publicado em abril, cerca de 19% dos veículos autônomos não 

estão quitados, o que impacta ainda mais na renda média. De acordo ainda com o estudo, 37,7% 

dos autônomos ganham entre três e cinco mil reais, tendo em média de trabalho de 23 dias por 

mês e 13 horas por dia. A despeito do auxílio, não é suficiente para se ter um pouco de folga. 

Vale levar em consideração o perfil do caminhão. Do total de mil pessoas pesquisadas, 43% têm 

veículos pesados, justamente os modelos que consomem mais e têm tanques maiores. Então 

também diferencia quem tem os caminhão mais antigos, que não tem dispositivos que possam 

economizar e rodar alguns quilômetros a mais, tem esse agravante também no transporte do 

nosso país. Então se fica pensando, né, essa alta do diesel que impacta diretamente o nosso país, 

porque a gente sabe que ele é praticamente todo rodoviário, o transporte quase todo é feito por 

via estradas, então o diesel se torna um grande empecilho para controle dos preços, tem a alta 

dos preços desde o alimento até todos os produtos que são consumidos pelas indústrias que são 

utilizados e consumidos pela população. Então tudo acaba impactando e quem paga o preço lá na 
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ponta final é o consumidor. Então tem esse auxílio agora de, desse, desses seis meses aí de, de 

auxílio aos caminhoneiros, que ele é, ele é válido, é necessário, né, acreditamos que ele vem em 

boa hora, não resolve o problema, mas pelo menos ameniza. Então se estava se pensando e 

conversando com o pessoal do, do agro ali da, da colônia, e os nossos agricultores? Também 

precisaria de um certo auxílio, já que se gera alimentos e todos eles são trabalhados e todos eles 

são construídos, são eles que produzem toda essa gama de produtos no nosso país e basicamente 

o agro ele é movido pelo diesel também. Então ninguém pensou ainda, por que não estender esse 

benefício aos agricultores também, seja de grande porte, grandes fazendeiros até os pequenos? 

Porque a gente sabe que quem vai na bomba lá, pegar o seu diesel para abastecer o seu trator lá 

na colônia, no nosso interior, seja nas grandes fazendas ou nas pequenas propriedades, 

ultimamente está sendo difícil para manter o trabalho no interior. Então acaba, acaba impactando 

no alimento final. Então acredito que alguém já tenha trabalhado, levado algumas sugestão aos 

nossos governantes, as entidades ligadas ao agro também, acredito que estejam trabalhando 

alguma coisa nesse sentido, mas a gente quer levar ao conhecimento também nessa Casa da 

importância que se tem, tem a agricultura para o nosso país. Alguns dias atrás, comemorávamos 

o Dia do Agricultor e do Motorista. Então os motoristas estão conseguindo esse auxílio, ele é 

necessário para eles também, para sobreviverem, para se ter como trabalhar e, também, 

precisamos também do outro lado, quem produz o alimento lá na agricultura, quem produz o 

alimento no agro, para que se tenha também algum tipo de auxílio. Talvez se não seja nos 

combustíveis, algum outro mecanismo que possa ajudá-los, porque a gente sabe que a colônia ela 

é importantíssima para a gente ter uma economia forte. Vimos isso na pandemia, aonde único 

dos, dos negócios e dos setores que funcionou ainda e conseguiu manter um pouco das nossas 

divisas e o país funcionando foi o agro. Então também que se tenha um olhar voltado nesse 

sentido também na questão dos combustíveis e o seu alto preço. Então esperamos que pessoas e 

entidades ligada ao agro, à agricultura possam também ver essa questão dos combustíveis. A 

gente sabe também que tem um trabalho sendo feito para os taxistas também, né, Guga, que eles 

precisam também de um auxílio ainda, questão ainda, convalescendo ali dos males também do 

transporte no, na questão dos táxis. E a gente espera também então que o nosso agro também 

tenha algum benefício nessa questão toda. Então é válido o registro e acreditamos, sim, que 

possa acontecer alguma coisa nos próximos dias também. Também uma outra questão, que a 

Cristina Schneider nos, nos conduziu esses dias, nos mandou, que é sobre o Dia Estadual do 

Patrimônio Cultural. Então a Cristina é, a Schneider é aquela que trabalhou no Casarão dos 

Veronese, fez um excelente trabalho lá, como todos sabem, né, todos conhecem e viu da 

importância que essa recuperação dos patrimônios ela acontece. Então, em abril de 2019, o dia 

17 de agosto foi decretado como o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Essa sua celebração foi 

definida para acontecer sempre no terceiro final de agosto. Em âmbito nacional, o Dia do 

Patrimônio Cultural também é comemorado em 17 de agosto, data em que se celebra o 

nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, fundador do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional e diretor da instituição por 30 anos. Em 2022, ocorrerá a 4ª edição do Dia 

Estadual do Patrimônio Cultural. A edição deste ano será realizada nos dias 20 e 21 de agosto, 

com atividades de reconhecimento e valorização das referências culturais regionais, 

especialmente com ações que busquem refletir sobre os direitos e deveres com relação ao 

patrimônio cultural. O Dia Estadual do Patrimônio Cultural é promovido pela Secretaria de 

Estado da Cultura, por meio do Departamento de Memória e Patrimônio (DMP), do Sistema 

Estadual de Museus (SEM) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Então 

em Flores da Cunha, a atividade propõe a mobilização de diferentes atores na área da cultura 

para a realização de pinturas nos tapumes da obra de restauro do Campanário, patrimônio 

cultural do município. O objetivo é criar um espaço de arte a céu aberto, estimulando a cultura, a 

criatividade, a inclusão da comunidade e a valorização do patrimônio cultural como exercício da 

cidadania. Então o local será no Largo do Campanário, né, tapumes da obra, no dia 13 e 15 de 

agosto de 2022, e tem a coordenação da Subsecretaria de Cultura de Flores da Cunha. Então 

acredito que todos já estejam sabendo, né, mas daí a Cristina nos convocou, porque eu também 
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faço parte da Associação aí, Amigos de Sospirolo e ela nos convidou para também deixar lá um 

trabalho a ser realizado naqueles tapumes lá, para embelezar aí a nossa cidade e promover a 

nossa cultura e a nossa arte aqui em Flores da Cunha. Então relembrando o Dia Nacional do 

Patrimônio Cultural, podemos assim também expressar algum tipo de arte naqueles tapumes aí 

que vão ser, estão sendo colocados ali no nosso Campanário. Então a Cristina nos pediu, através 

da associação também, e outras entidades a gente convoca para realizar esse trabalho de 

embelezamento ali, junto ao Campanário de Flores da Cunha, no dia 15. Então ali, que se dispõe 

e tem essas habilidades aí, a gente espera que possa trabalhar lá naquele local. Então por ora era 

isso, Senhor Presidente e Colegas Vereadores e pessoas que nos assistem. Uma boa noite e uma 

boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Transfiro a Presidência ao 

Vereador Clodo Rigo para fazer uso da tribuna.  

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

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

Cumprimento as Vereadoras, os nossos Colegas Vereadores, colega Diego que se faz presente 

nesta noite; Daniel Gavazzoni do, nosso Chefe de Gabinete; o Dal Bó, ao Rouglan da imprensa, 

assessores desta Casa, sejam todos bem-vindos; público que nos assiste através do Facebook 

também que nos prestigia. Quero comentar um pouquinho também na fala do Vereador Clodo 

sobre a saúde, sempre é bom dar essas, essas notícias, esses dados, né? Flores da Cunha está em 

primeiro lugar entre os municípios da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde nos indicadores do 

Previne Brasil, atingindo uma pontuação de 9.42, primeiro lugar entre 49 municípios. Não é de 

hoje que a saúde de Flores da Cunha é uma referência, um trabalho de muitos anos e hoje vem 

dado, tem sido dado a continuidade nesse belo trabalho, através da Secretária Jane, nosso 

Prefeito e todos os servidores da secretaria e, também, das campanhas, inclusive aquelas que 

saem desta Casa, como Novembro Azul, Outubro Rosa, Janeiro Branco, enfim, todos esses 

mecanismos que auxiliam aí na prevenção de doenças que assolam aí a nossa, que atingem nossa 

sociedade. Então a gente fala, existem sim, claro, situações pontuais que devem ser corrigidas, 

problemas todos têm, mas a gente tem que aqui também identificar, que muitas vezes as pessoas 

reclamam demais por não fazer também um, talvez um uso consciente da nossa saúde e tem um, 

é recorrente isso. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que exigem muito realmente, pacientes 

que exigem exames que o próprio médico não, não quer que seja, seja feito, receitas e remédio 

que o médico não, não aconselha ser tomado enfim. A gente tem que fazer um trabalho contínuo 

para que o, o munícipe, aquele que, o beneficiário da saúde, ele use de forma consciente, porque 

com certeza nossa saúde vai ser cada vez melhor. E como o Vereador Clodo disse, pessoas de 

outros municípios têm procurado Flores da Cunha, tem procurado atendimento médico aqui. E 

hoje mesmo foi veiculado aí nas, nas mídias, na televisão, enfim, que Caxias do Sul vem 

enfrentando um problema de falta de pediatras, encerraram os contratos. Então, hoje, Caxias do 

Sul está sem pediatras nas UBSs, apenas nas UPAs está sendo concentrado, até que se reformule 

um novo contrato e que atraiam esses profissionais pra Caxias do Sul. E lá, além disso, tem 

muitos outros problemas, o hospital Geral, entre outras coisas, que precisa de reestruturação, de 

mecanismos aí pra atender cada vez melhor também o município lá, que é uma referência pra 

toda a Serra Gaúcha. Então a gente tem que valorizar e parabenizar a saúde municipal aqui em 

Flores da Cunha, pra que ela continue melhorando cada vez mais e ajudando também a divulgar 

aí, que os usuários usem de maneira consciente, para cada vez melhorar a nossa saúde. No dia de 

ontem, também comemoramos aí 16 anos da Lei Maria da Penha, uma conquista importantíssima 

para os direitos das mulheres, esse que é um marco na transformação na nossa sociedade, é onde 

podemos aí denunciar, conscientizar e proteger toda a sociedade. A violência doméstica não 

atinge apenas a mulher, mas também a família e a sociedade como um todo. E essa Casa também 

vem trabalhando nesse sentido por, por iniciativa da Vereadora Silvana, estamos aí tentando 

implementar a Procuradoria da Mulher. Vai ser um mecanismo de auxílio aí às mulheres do 
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município, para que elas possam fazer denúncias, para que elas possam ter um suporte, para que 

elas possam tirar dúvidas e ser mais um canal aí na proteção das mulheres do município. E a 

gente vem trabalhando, enquanto Câmara de Vereadores, nesse sentido para implementação da 

Procuradoria da Mulher. Quero falar um pouco também sobre a reunião de amanhã que 

estaremos participando, em Porto Alegre. Eu, a Vereadora Silvana, Vereador Luizão e o 

Vereador Barp estaremos indo à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul pra tratar da 

cadeia vitivinícola. É uma reunião promovida aí pela Comissão de Assuntos Municipais e a 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo. A pauta principal será a alta carga 

tributária nos produtos vitivinícola, que diz muito respeito a toda a Serra Gaúcha, principalmente 

Flores da Cunha, que é o maior produtor de vinhos do Brasil. Se for implementado aqui uma 

Zona Franca da Uva e do Vinho, nossos produtos vão acabar sendo mais competitivos. E como 

se fala muito em turismo, inclusive estivemos há algumas semanas em Nova Prata, tratando do 

assunto turismo também com o Parlamento Regional, vereador Diego esteve presente. A gente 

tem vocação turística principalmente paisagístico, enoturismo e gastronômico, então isso vai vir 

a agregar muito, auxiliar muito nas vendas dos nossos vinhos, porque hoje a competitividade é 

muito alta com vinhos estrangeiros, porque eles entram no país com uma carga tributária menor. 

Então essa pauta amanhã nós vamos discutir, cobrar dos nossos deputados estaduais para que 

eles pressionem os deputados federais e tirem do papel essa, esse projeto da Zona Franca da Uva 

e do Vinho, auxiliando toda a Serra Gaúcha. Outro ponto que devemos destacar é a inserção da, 

do suco de uva na, na cesta básica. Em Flores da Cunha já é, ele já é inserido na merenda 

escolar, foi um avanço também, mas também ele deve ser inserido aí na cesta básica, porque ele 

traz benefícios à saúde, é comprovado que suco de uva e frutas vermelhas ele só traz benefícios, 

principalmente o coração, e deve ser considerado como um alimento de primeira necessidade e 

isso vai também auxiliar aqui na vendagem desses produtos. E essas são pautas que dizem muito 

respeito a Flores da Cunha pelo, por impulsionar nossa economia e valorizar o que é daqui, 

valorizar também nosso produtor rural que produz uva. Então amanhã a gente vai, vai a Porto 

Alegre com esse intuito, de trazer algumas respostas, de fazer alguma pressão e elaborar 

documentos lá para que seja encaminhado também aos candidatos ao governo do Estado, aos 

candidatos a deputado estadual e federal, para que eles tenham um olhar especial aqui pra, pra 

esse setor que vai impulsionar aí nossa economia, nosso turismo e auxiliar muito nessas questões 

da Serra Gaúcha, sobretudo aqui para Flores da Cunha. Então era isso que eu tinha para o 

momento. Agradeço a atenção de todos e uma boa semana! Obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a condução dos trabalhos ao Vereador 

Angelo Boscari Junior.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

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

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a Redação Final do Projeto de Lei nº 054/2022, que “Institui o programa de Parcerias 

Público-Privadas e de Concessões do Município de Flores da Cunha/RS e dá outras 

providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões 

em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, muito boa 

noite, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Casa Legislativa e, também, pelo 

Facebook. Estamos analisando hoje, apreciando um projeto de lei na qual o Executivo fez um 
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estudo do que já existe na lei nacional e, também, em alguns municípios vizinhos, de poder 

adequar a nossa legislação e termos já uma lei prevendo parcerias público-privadas no nosso 

município. A gente sabe que o quanto são importantes essas parcerias e como elas tem ganhado 

bastante importância aí nos últimos tempos, como aliado dos municípios, do desenvolvimento de 

vários, de várias situações. E ele já prevê aqui pra nós, a ideia dessa parceria público-privada, 

principalmente em duas questões que se avizinham aí, que é a questão da água, né, com essas 

dificuldades que estamos enfrentando com a Corsan e, também, no turismo, onde a gente tem 

recebido diversas visitas de empreendedores, que aí na frente podemos também desenvolver 

parcerias nesse sentido com os nossos pontos turísticos. Então a ideia é termos uma legislação e 

depois cada caso é analisado, são feitos editais pra essas parcerias e existirá uma comissão que 

fará essa análise. Então a gente pede a colaboração dos Colegas Vereadores para então 

evoluirmos nesse sentido aqui no município. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, ao estudar a PL 54, 

busquei subsídio para entender as parcerias público-privadas. Podemos definir as parcerias 

público-privadas como contratos que determinam vínculo entre o Poder Público e a iniciativa 

privada. Seu objetivo é implantar, total ou parcialmente, serviços, obras e atividades de interesse 

da população. Para isso é o parceiro do governo quem fica responsável por investir, financiar e 

explorar os serviços. A parceria público-privada não é privatização, não há transferência 

permanente de um ativo para o parceiro privado. A principal vantagem de uma parceria público-

privada é que o Governo Municipal poderá executar projetos que não teriam recursos técnicos e 

financeiros. A empresa parceira entra com os recursos financeiros, a metodologia e a tecnologia 

e o Poder Público então apenas fiscaliza. Porém podem haver desvantagens nas parcerias, tudo 

depende de como é feito, de como é feita, é possível que ela onere o processo. Em casos 

extremos, o contrato de concessão pode sair muito caro para o Poder Público e trazer 

desequilíbrio de forma que as vantagens fiquem apenas com o setor privado. Por isso é 

importante que o contrato seja muito bem elaborado. Portanto, será que nós estamos bem 

informados sobre as parcerias público-privadas? A gente sabe que na justificativa do nosso 

projeto, o Executivo ele alenca investimentos em atividades parceiras principalmente na questão 

do saneamento básico. Vereadora Silvana trouxe agora, aqui também, a questão do turismo, e 

além então desses dois itens, nós temos outros setores que vão ser contemplados com essas 

futuras parcerias público-privadas? Então eu deixo esse questionamento aos Nobres Colegas 

Vereadores. Estamos preparados e instrumentalizados para termos as parcerias público-privadas 

em nosso município? Estamos com pessoas especializadas dentro dos orgãos públicos para 

elaborar contratos que sejam importantes para o nosso município? São apenas questionamentos 

que eu faço. A gente vai votar favorável ao projeto, apenas eu acredito que nós poderiamos ter 

discutido um pouquinho mais este projeto. Essa é o meu ponto de vista e essa é a contribuição 

minha para o debate. Obrigado, Senhor Presidente! 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, Caros Colegas Vereadores, 

Vereadoras, na verdade esse projeto que vem do Executivo ele seria o primeiro passo, primeiro 

passo para que o Município pudesse adentrar nessa área, nessa área que hoje está sendo muito 

usada pelos municípios em todo o país, que é o programa de parcerias público-privadas. Nós 

sabemos que o município tem hoje vários ativos que não são explorados. Não são explorados por 

quê? Talvez não tenhamos pessoas para executar essas obras, talvez não tenhamos empresas que 

queiram explorar essas obras. Então ou o Município fica encarregado de administrar todos esses 

ativos. Um exemplo que eu posso citar aqui é o Casarão dos Veronese. É um ativo que está ali, 

pedindo para ser explorado. E eu acho que o Poder Público ele tem muito mais funções, muito 

mais importantes, não digo que a exploração do Casarão não seja importante, mas tipo 

investimento em saúde, em educação, em segurança pública. E nós concedendo esse programa 

de parcerias, nós estaríamos aqui liberando para que uma empresa privada pudesse vir, olhar o 

ativo que o Município tem e fazer uma proposta. E todos nós sabemos que qualquer, qualquer 

licitação, qualquer nova proposta dessa parceria público-privada teria que passar por esta Casa 
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para aprovação também independente do setor que fosse atingido. Então esse é o primeiro passo 

que o Executivo está abrindo espaço, para que futuramente as empresas possam se interessar em 

fazer essa parceria como Município e o Município, ouvindo a proposta, trará a proposta até esta 

Casa, pra nós Vereadores podermos aprovar ou não essas medidas, essas parcerias. Então acho 

que é uma iniativa muito boa do Poder Executivo. E eu sou amplamente favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A Redação Final do Projeto 

de Lei nº 054/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem 

não. Por gentileza, confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Redação Final do 

Projeto de Lei nº 054/2022 aprovada por unanimidade. 

Em pauta, o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2022, que “Concede a Medalha Mérito 

Farroupilha ao CTG Galpão Serrano”. 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 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, Vereadores e Vereadoras, 

pessoas que nos assistem aqui presencialmente ou através do Facebook. Este Projeto de Decreto 

Legislativo 002, de 2022, que estamos apresentando e que irá à votação esta noite, nesta Casa 

Legislativa, tem por objetivo conceder esta que será a primeira Medalha de Mérito Farroupilha, 

instituída através do Projeto de Lei nº 044, de 2019, de autoria do vereador Samuel de Barros 

Dias, que institui a Medalha Mérito Farroupilha na Câmara de Vereadores, com a finalidade de 

condecorar pessoas ou entidades que se destacaram e se destacam na preservação do movimento 

gaúcho no município de Flores da Cunha. E com muito orgulho então, através do Projeto de 

Decreto Legislativo 002, de 2022, e de minha autoria, estamos concedendo a primeira medalha 

ao CTG Galpão Serrano, pelos relevantes trabalhos prestado à manutenção e ao desenvolvimento 

da cultura gaúcha no município de Flores da Cunha e em âmbito regional ao longo de seus 35 

anos de fundação. Senhor Presidente, esta entidade que foi fundado no dia 24 de abril de 1987, 

comemorou os seus 35 anos neste ano de 2022. Sempre fundamentada no amor à tradição 

gaúcha, promovendo a defesa, o desenvolvimento e a conservação do patrimônio histórico, 

cultural e artístico de nosso povo, sejam em suas diversas atividades culturais, invernadas 

artísticas, cavalgadas, eventos, na administração dos rodeios crioulos no município, entre tantas 

outras atividades que visam sua expressiva contribuição na preservação da cultura gaúcha. Por 

isso, solicito aos Nobres Colegas Vereadores que este projeto de decreto legislativo seja 

aprovado por unanimidade, pela grande importância dessa entidade para o nosso município. Era 

isso, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Decreto 

Legislativo nº 002/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários 

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

Decreto Legislativo nº 002/2022 aprovado por unanimidade. 

Em pauta, o Requerimento nº 027/2022, que requer convocação de sessão solene para entrega da 

Medalha Mérito Florense ao Senhor Alfeu Scortegagna para o dia 1º de setembro de 2022, nos 

termos do artigo 117, do Regimento Interno desta Casa e tendo em vista a aprovação do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 001/2022, no dia 1º de agosto de 2022. O requerimento está em 

discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Somente quero agradecer aos Colegas Vereadores que 

assinaram junto este pedido, então esse requerimento, para que a homenagem então seja 

completa ao Seu Alfeu na entrega da medalha com uma sessão solene aqui nesta Casa. Ele 
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merece toda essa honraria, então desde já agradeço aos Colegas Vereadores por nos apoiarem 

nesta sessão. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Requerimento nº 027/2022 

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

votos. (Processo de votação eletrônica). Requerimento nº 027/2022 aprovado por unanimidade. 

Encerradas as votações, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o 

Projeto de Lei nº 063/2022 e o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2022; para a Comissão de 

Finanças e Orçamento os Projetos de Leis Complementares nºs 006 e 007/2022 e o Projeto de 

Lei nº 064/2022; para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 

Humanos encaminho o Projeto de Lei nº 060/2022.  

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

reforçando a fala do Colega Clodo, quero dizer que dia cinco, sexta-feira, comemoramos o Dia 

Nacional da Saúde. Quero parabenizar a todos os profissionais que dedicam o seu tempo e sua 

vida para atender e amenizar o sofrimento das pessoas enfermas. Cuidar da saúde compete a 

cada um de nós, mas infelizmente só damos valor a ela quando não temos mais. Também, neste 

mês de agosto, dia 11, se comemora o Dia do Advogado, defensores do direito do cidadão. 

Advogados que tiveram grande influência e interferência na formação da legislação e nas 

administrações dos maiores países do mundo. Devemos muito a esta classe, pois os primeiros 

passos para a modernidade em vários segmentos da sociedade e dos países se deve aos 

advogados. Parabéns a todos os advogados de Flores da Cunha! Obrigado, Senhor Presidente! 

Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero.     

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, durante a semana fui 

questionado sobre a retirada da galeria dos prefeitos que estava no hall de entrada do Centro 

Administrativo Ângelo Araldi. A história dos 98 anos de nosso município passa por estas 

personalidades que administraram o município e muito contribuiram para o nosso 

desenvolvimento e progresso. A galeria dos ex-prefeitos é uma homenagem e um sinal de 

gratidão, eterniza o agente administrativo e retira do anonimato quem tanto lutou e trabalhou 

para construir a linda história de Flores da Cunha. Acreditamos que a retirada se deu para 

possibilitar a reforma e a pintura do espaço. Por isso, contamos com a sensibilidade da 

Administração Municipal no sentido de recolocar a galeria dos prefeitos no Centro 

Administrativo Ângelo Araldi, desejo que está sendo manifestado por muitas pessoas da nossa 

comunidade. Também quero comentar que na próxima quinta-feira, dia 11, comemoramos o Dia 

Nacional do Estudante. Para entender as comemorações desse dia, é preciso voltar na história, 

pois em 11 de agosto de 1827, o imperador Dom Pedro I instituiu no Brasil os dois primeiros 

cursos de ensino superior do país: o de ciências jurídicas, na Faculdade de Direito de Olinda, em 

Pernambuco; e o de ciências sociais, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São 

Paulo. Celebrar a data é importante, mas precisamos refletir como está sendo tratada a educação 

em nosso país. Estamos oferecendo uma educação pública com qualidade a todos os estudantes 

brasileiros? Além de comemorar o dia das pessoas que dedicam parte do seu tempo aos estudos, 

essa data ressalta a importância da educação na formação do cidadão e na preparação do mesmo 

para viver em sociedade. Desde a alfabetização até os cursos de pós-doutorado, todas as fases da 

vida do estudante sempre são importantes e devem ser celebradas. Obrigado, Senhor Presidente! 

Uma boa semana e uma boa noite a todos e todas! 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Maria de Fátima Finger. 

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA FINGER KRÜGER: A segunda edição, boa noite a 

todos! A segunda edição da campanha de recolhimento de eletroeletrônicos então será em 

setembro. Essa ação ocorre no estacionamento aos fundos da Prefeitura. A Secretaria de 

Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, por meio do departamento de Meio Ambiente e do 

projeto de Educação Ambiental, realiza então a segunda edição da campanha do recolhimento de 

resíduos eletroeletrônicos pós-consumo de 2022. Então será no mês de setembro, a ação ocorre 

dia 23 e dia 24. Dia 23, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas; dia 24, às 08:30 às 15:00 

horas. Os equipamentos serão coletados no estacionamento aos fundos da Prefeitura. Os 

aparelhos deverão ser entregues de forma íntegra, montados com todos seus componentes, sem 

sinais de violação ou saque de peças. Eles serão destinados a uma empresa habilitada que fará 

então a reciclagem desse material. Por esse motivo, pediremos então que esses equipamentos 

estejam ao menos limpos, em bom estado para serem recolhidos. A campanha de vacinação 

contra pólio e a multivacinação começa então nesta segunda-feira. Hoje, inicia a campanha de 

vacinação, as doses serão aplicadas no centro de saúde e em todas as UBSs. A campanha 

nacional de vacinação contra a poliomielite visa então diminuir a poliomielite no nosso país, 

vacinando as crianças de um ano e menores de cinco anos. Está programado para o dia 20 de 

agosto o Dia D de mobilização para a vacinação. E na multivacinação então o intuito é melhorar 

a cobertura vacinal das crianças e adolescentes com menos de 15 anos. Todas as vacinas do 

calendário para essa faixa então estarão disponível durante a campanha, que segue até o dia nove 

de setembro. As doses são aplicadas no Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, das 08:00 às 

11:30, das 13:15 às 17:30, em todas as unidades básicas de saúde, conforme o horário de seu 

atendimento. Obrigada! Boa noite, Senhor Presidente! Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, falar um 

pouquinho das atividades da nossa semana. Então na terça-feira, estivemos participando de uma 

palestra na escola São José, junto com o grupo SUAS aqui do nosso município, que são todas as 

pessoas que atuam na Assistência Social, sobre violência da mulher e violência na família. Então 

uma palestra muito importante, que foram abordadas sistemas e que realmente quando existe 

uma violência dentro da família é preciso que seja quebrado, né, esse ciclo para que não se 

perpetue nas próximas gerações. E pra isso, investimento nas crianças é muito importante, muita 

educação também para elas. Na quarta, acompanhei o nosso Prefeito então e o Vice em algumas 

obras aqui do nosso município, depois eu irei passar na Declaração de Líder de algumas 

atividades que fizemos então na quarta-feira. E também, na quarta-feira, quero agradecer o 

Colega Vereador Luizão que nos acompanhou numa denúncia de possível violação de direitos de 

um idoso aqui no nosso município, então estivemos averiguando a situação, conferindo, 

buscando informação também para ajudar os nossos idosos aqui de Flores da Cunha. Também no 

sábado, aconteceu mais uma edição do Juntos na Escola, na escola São José. Mais de 250 

crianças participaram com seus familiares, uma forma nova também que a Administração 

encontrou de integrar a família, a escola e CPM, enfim, toda a sociedade para que haja mais 

união também dentro das escolas. E agradecer a parceria do Flores do Bem, que sempre está 

junto, apoiando nessas iniciativas. Convidar também a nossa comunidade, os Vereadores, que no 

sábado pela manhã será inaugurada uma Ecotenda do Frei Jaime, aqui em Flores da Cunha, ali 

no mercado Andreazza da Tiradentes, onde também as pessoas poderão fazer a doação de 

materiais recicláveis, que o destino então dos recursos é para o Recanto da Compaixão do Frei 

Salvador. E algumas pessoas questionam, ah, por que ajudar Caxias do Sul e não aqui em Flores 

da Cunha? Na verdade, esse lar dos idosos ele ultrapassa fronteiras territoriais e ele vai ajudar 

idosos de toda a região. Então quem puder colaborar, a gente sabe que também tem outras 
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entidades que aceitam doações de recicláveis em Flores, mas a gente tinha focado então aqui nas 

cartelas de remédio, mas também será aberto para outras formas de materiais, como o PETs, 

enfim, estará então essa Ecotenda disponível para a nossa comunidade ajudar. Por enquanto era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para as Explicações Pessoais, 

Vereador Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, valorizando o chamado das 

pessoas, dos nossos munícipes, estive visitando a comunidade de Nova Roma, também a 

comunidade da Fulina, observando, olhando lugares onde há necessidade de melhorias, e lá 

estive então pra poder estar se colocando à disposição de cada um daqueles moradores. Também 

gostaria de mencionar que na semana passada estive visitando a Escola de Gastronomia do nosso 

município, onde é uma entidade muito importante para o nosso município e que também está 

carecendo de algumas melhorias, algumas reformas. E por, fiquei feliz por saber, tendo notícias 

de que o Poder Executivo já está se pensando em fazer essas devidas melhorias pra essa entidade 

então, que faz, faz a diferença o nosso município, pois tem pessoas de várias regiões, de vários 

estados que vem para cá para estudar gastronomia, né? Então também gostaria de dizer que tive a 

oportunidade de acompanhar a Vereadora Silvana nessa, nessa missão que nos, que chegou até 

nós, de dali a pouco maus tratos, né? E feliz, Silvana, porque temos que fazer o nosso papel de 

fato e de verdade. Essa comissão foi criada para fazer esse trabalho junto aos idosos e nós temos 

por dever fazer acontecer, né? Fiquei feliz, por estar então junto contigo, averiguando, fazendo a 

nossa parte. E pode ter certeza que não vamos parar por aí. Aquilo que chegar a nós e que for de 

nosso alcance, pode ter certeza que vamos estar fazendo. Então era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado e tenham todos uma boa noite e uma boa semana!  

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

da Presidência). Antes de mostrar algumas fotos das obras que estivemos acompanhando na 

quarta-feira, eu gostaria de então comunicar aos empresários da nossa cidade que mais uma vez 

então o Município vai participar da Mercopar. O ano passado então foi disponibilizado um 

espaço subsidiado, né, pela Prefeitura, ela vai acontecer de 18 a 21 de outubro, lá nos Pavilhões 

da Festa da Uva. Então é uma forma também das nossas empresas ganharem visibilidade, 

fazerem bons negócios, troca de informação. Serão selecionados então até seis empresas e as 

inscrições devem ser feitas até o dia 22 de agosto. Então tem uma ficha disponível no Facebook 

e, também, no site da Prefeitura ou pode buscar informações na Sala do Empreendedor também. 

Gostaria então de passar, Marina, por favor, umas fotinhos aí das nossas obras que estivemos 

acompanhando, junto com o Prefeito e o nosso Vice Márcio durante a semana. (Exibição de 

imagens através da televisão). Temos diversas frentes aí abertas, né? E o que cabe destacar aqui, 

muito importante essa questão das drenagens aí do município. Na semana passada inclusive 

comentei que nós tínhamos três pontos já identificados e, na verdade, já subiu pra cinco, onde 

vão poder, teremos que mexer de qualquer forma com a troca de tubulação e depois 

repavimentação. Ali então é um vídeo lá da Dom Finotti, então naquele dia que caiu o caminhão, 

depois a Prefeitura foi acionada e começou ali mexer. Dá pra ver que muitas ruas nossas estão 

assim, ocas por baixo, então também são obras não tão antigas, né? Esse asfalto aí é da época do 

Heleno Oliboni, mas que a gente vê que estão dando agora, né, preocupação pra nós e serão 

investimentos altos que com certeza vão, outras coisas vão ter que ficar para um segundo 

momento devido a essas obras. Inclusive também quero parabenizar a equipe do Anderson aí, 

dos Serviços Públicos aqui do centro, né, da área urbana, porque está se fazendo um trabalho 

com cuidado, com atenção de colocar material aí que compacte bem em cima dessa tubulação. A 

gente via, em alguns lugares que foram abertos, que eram pedras enormes e que acaba 

provocando mais erosão ainda. Ali também, o Vereador Clodo já tinha mostrado, né, das obras 

na Júlio. Também lá na Hidrover, no trevo da Hidrover, uma obra grande que vai acontecer ali. 

Também visitamos lá no União os vestiários que estão sendo construídos. E tem mais, ali no 
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Medianeira também estivemos verificando lá a obra, então foi implementado mais um espaço lá, 

mais continuidade. Só pra concluir, Senhor Presidente, eu gostaria de solicitar aos Colegas da 

bancada do MDB, foi veiculado no jornal, na última semana, de uma emenda que o ex-prefeito 

comunicou que teria chegado para o Município, no valor de 250 mil pra uma obra, na qual não 

está cadastrada e nem apareceu ainda pro Município. Então que eles vejam com o deputado para 

onde que foi a emenda. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

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

esta Casa nos seguintes eventos. Na sexta, dia 05/08, estive participando do evento Comédia 

Multinível, show de stand up, apoio da Subsecretaria de Cultura e da APAC, esse que é um 

evento que já é popular nos grandes centros e vem, está chegando também em Flores da Cunha. 

No domingo, 07, domingo último, dia 07, participei do almoço festivo na capela de Santa Líbera. 

Esteve presente lá também o Vereador Horácio Rech. 

Agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária 

deste dia 08 de agosto de 2022, às 19h46min. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana! 

 

 

 

Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior  

Presidente 

 

 

 

Vereador Luiz André de Oliveira  

1º Secretário 

 

 


