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SESSÃO 2.718 – SESSÃO ORDINÁRIA 

15 de agosto de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 15 de agosto de 2022, às 18h09min. 

Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, das Vereadoras, da imprensa que se faz presente, do 

público que nos assiste aqui presencialmente e também pelas redes sociais, cumprimento 

também os moradores da Linha 40 que se fazem presentes, 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 100/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 065/2022, que “Institui a Campanha 

“Abril Verde” e outras ações de conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas 

ao trabalho”.  

Ofício nº 102/2022, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 008/2022, que “Disciplina 

o Sistema Tributário do Município de Flores da Cunha, consolida Leis e institui o novo Código 

Tributário Municipal”.  

Ofício nº 103/2022, que encaminha o impacto orçamentário e financeiro relativo ao Projeto de 

Lei Complementar nº 007/2022, que “Altera o caput e o § 3º do Art. 1º da Lei Complementar nº 

076, de 26 de dezembro de 2011 que cria empregos públicos de Agentes de Combate às 

Endemias e dá outras providências”.  

Ofício nº 104/2022, que encaminha o impacto orçamentário e financeiro relativo ao Projeto de 

Lei Complementar nº 006/2022, que “Altera o Art. 1º e revoga o § 2º do Art. 2º da Lei 

Complementar nº 75, de 26 de dezembro de 2011, que cria empregos públicos para os cargos de 

Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar em Saúde Bucal para atuarem na Estratégia Saúde da 

Família – ESF”.  

Ofício nº 105/2022, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 01, que “Altera dispositivos do 

Projeto de Lei nº 062/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2023”.  

Ofício nº 106/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 066/2022, que “Cria a Guarda Civil 

Municipal de Flores da Cunha e dá outras providências”.  

Ofício nº 107/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 067/2022, que “Dispõe sobre o 

Regulamento Disciplinar de atuação da Guarda Civil Municipal de Flores da Cunha e dá outras 

providências”.  

Ofício nº 108/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 068/2022, que “Dispõe sobre o Código de 

Ética da Guarda Civil Municipal do Município de Flores da Cunha”.  

Ofício nº 109/2022, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 01, que “Altera dispositivos do 

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”.  

Convite para prestigiar o desfile cívico de Sete de Setembro, no dia 07 de setembro de 2022, a 

partir das 14:00 horas, na rua Borges de Medeiros, sendo transferido para o dia 11 de setembro 

de 2022, em caso de chuva; e para participar da cerimônia de abertura da Semana da Pátria, no 

dia 1º de setembro de 2022, às 09:00 horas, na praça da Bandeira.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2022, de autoria dos Vereadores Ademir Antonio Barp, 

Clodomir José Rigo e 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 2018”.  

Projeto de Resolução nº 003/2022, de autoria dos Vereadores Silvana De Carli, Maria de Fátima 

Finger Krüger e Clodomir José Rigo, que “Altera a Resolução nº 80, de 22 de dezembro de 2020 

- Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha para criar a Procuradoria da 

Mulher”.  

Ofício do Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Ademir Antonio Barp, 

que encaminha a Agenda de Instrução do Projeto de Lei nº 062/2022, que “Dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023”, para conhecimento dos 

Vereadores.  

Indicação nº 176/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que solicite à EGR a poda ou a retirada das árvores que estão às margens da ERS-122, 

no bairro São Gotardo. 

Indicação nº 177/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que providencie o conserto de buracos na camada asfáltica da estrada que liga São 

Valentin à Parada Cristal, conforme imagens anexas a esta indicação.  

Indicação nº 178/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que reveja a situação dos moradores de Mato Perso que tenham que se deslocar para 

as cidades vizinhas de Farroupilha ou Caxias do Sul, entre outras, devido a trabalho ou negócios, 

pois os mesmos estão desassistidos de transporte público regular. 

Indicação nº 179/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a sinalização de regulamentação e/ou a instalação de tachões 

retrorrefletivos bidirecionais (tartarugas) na via de rolamento no sentido Otávio Rocha para 

Flores da Cunha, no acesso à estrada dos Fontana. 

Indicação nº 180/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o patrolamento e o cascalhamento da estrada que circunda o 

rio das Antas, no acesso à propriedade da família Muterle. 

Requerimento nº 028/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer a 

prorrogação pelo prazo de 10 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final sobre 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”. 

Moção nº 013/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que apresenta Moção de 

Congratulações à proprietária da Escola Interativa, Senhora Eroni Mazzochi Koppe, extensiva ao 

corpo docente e demais funcionários, em celebração pelos 25 anos de serviços prestados à 

comunidade escolar de nosso município. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Convite da escola municipal 1º de Maio, para participar da Mostra Científico Cultural, no dia 12 

de agosto de 2022, às 19:00 horas, nas dependências da escola.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Horácio Rech. 
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VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadoras, 

imprensa, público presente e quem nos acompanha nas redes sociais. Indicação 180, justificativa, 

solicito que seja providenciado o patrolamento e cascalhamento na referida estrada, localizada 

próximo ao quilômetro 95, da RS-122, sentido à propriedade da família Muterle. Solicito que 

esta indicação seja atendida com brevidade, pois os moradores estão aguardando há muito tempo 

e os buracos estão cada vez maiores. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Obrigado, 

Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador, 

Vereadora Silvana De Carli.  

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

comunidade que nos prestigia aqui nesta sessão, bem-vindos; também quem está em casa pelo 

Facebook. Protocolei então nessa semana uma indicação para que o nosso Executivo entre em 

contato com a EGR, pedindo a poda ou retirada das árvores que estão aí nas margens da RS-122, 

principalmente proximo à São Gotardo, ali nas curvas, tanto antes como depois de São Gotardo, 

mas também em todo o trajeto. A gente percebe aí muitas árvores que tem risco de cair também 

sobre a pista. E antes que aconteça alguma tragédia, é necessário que a EGR faça então isso. E 

como nós não podemos pedir assim diretamente pra EGR, tem que ser um pedido vindo do 

Executivo. Também já verificamos que não há necessidade de licença ambiental para esse tipo 

de árvores, que são os pinus e os eucaliptos também. Então é um pedido de muitas pessoas que 

transitam entre Flores e São Gotardo, mas também que vão à Caxias trabalhar, muitas pessoas 

aqui de Flores que trabalham em Caxias e que nos últimos tempos aí, com o clima, o vento que 

tem se mostrado muito forte. Inclusive naquela última ventania que teve, teve galhos que caíram 

sobre os carros na pista também, pode causar diversos acidentes. Então esse é o nosso pedido 

nesta sessão. Obrigada, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero.  

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

Vereadoras, Vereadores, assessores e servidores da Casa, imprensa, o Rouglan, Daniel 

Gavazzoni, moradores da Linha 40 e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje 

defendo a indicação que protocolamos ao Senhor Prefeito Municipal, a pedido de motoristas e 

usuários, para que seja realizado o conserto de buracos na camada asfáltica, na estrada que liga a 

comunidade de São Valentin à Parada Cristal, pois os buracos são enormes e há riscos de 

acidente envolvendo os veículos que trafegam pelo local. O conserto dos buracos da camada 

asfáltica evitará transtorno aos condutores que passam pela estrada, por isso solicitamos que esta 

indicação seja atendida com urgência. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

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

Vereadoras, assessores, a imprensa do Rouglan, nossos amigos da Linha 40, Chefe de Gabinete 

Daniel Gavazzoni; Beto Finger, ex-vereador; nosso amigo Diego. Senhor Presidente e Colegas, 

ocupo esse espaço para fazer defesa a uma indicação que protocolamos nessa semana, aonde 

solicitamos ao Prefeito Municipal que seja revista a situação dos moradores de Mato Perso, o 

nosso 4º distrito, que tenham que se deslocar para as cidades vizinhas de Farroupilha ou Caxias 

do Sul, entre outras, devido ao trabalho ou a negócios, pois os mesmos estão desassistido do 

transporte público regular. O transporte público é essencial e a qualidade de vida das pessoas 

atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes o pleno exercício do bem-

estar social, usufruindo do direito de ir e vir. Então a gente sabe que ali no Mato Perso, pela 

proximidade com os municípios vizinhos, eles têm um deslocamento bastante acentuado 

daquelas famílias, daquelas pessoas e não se tem um transporte regular ativo lá naquela região. 
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Então os moradores nos solicitam para que seja revista essa situação e se encontre uma solução 

para aquele distrito também, lá de Mato Perso, que é necessário esse transporte para todas as 

pessoas de lá. A outra indicação onde solicitamos ao Prefeito Municipal para que seja 

providenciado a sinalização da regulamentação ou a instalação de tachões retrorrefletivos 

bidirecionais, as nossas famosas tartarugas, na via de rolamento no sentido Otávio Rocha a 

Flores da Cunha, no acesso à estrada dos Fontana, a fim de orientar os condutores que utilizam a 

via. Considerando a solicitação dos moradores que utilizam daquela via e demais condutores, 

verificou-se a necessidade de fazer a manutenção ou reparo urgente, pois poderá causar danos 

aos veículos que trafegam no local e alguns acidentes também que possam vir a ter 

consequências um pouco mais graves. Então a gente sabe que ali, agora que a estrada dos 

Fontana recebeu a sua pavimentação, o acesso por ali ele aumentou, as pessoas utilizam mais ali 

e o, a entrada, o acesso ali ele se tornou perigoso e um tanto mais difícil. Já foram instaladas 

placas, mas assim mesmo é insuficiente, pois na curva ali, o acesso ele se torna difícil, a 

visibilidade também ela praticamente não acontece de forma necessária. Então a gente solicita ali 

um dispositivo que possa orientar e dar segurança a todos que acessam ali a estrada dos Fontana. 

Então por ora 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, a tribuna está à disposição do Vereador Horácio 

Natalino Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente e os demais já citados. Hoje 

quero falar de leis. O assunto é delicado, porque falamos muito, mas na prática quase nada 

acontece. O Brasil continua sendo um dos campeões mundiais em criar e aprovar leis como, por 

exemplo, falamos em combater a fome, combater a miséria, combater a pedofilia, combater o 

feminicídio, combater a violência contra as crianças, combater a violência contra os idosos, 

combater a violência no trânsito, combater as drogas, combater as desigualdades sociais, 

combater a corrupção, combater as pandemias, combater o abuso de poder e outros combates 

protegidos por força de lei ou não. Mas hoje, quero falar da Lei 7.716, de cinco de janeiro de 

1989. Esta lei define o preconceito exagerado contra as pessoas pertencentes a uma raça 

diferente geralmente considerada inferior. É a lei de combate ao racismo. O racismo teve sua 

origem no Brasil durante a colonização portuguesa. A ideia de que brancos, negros e índios 

viviam em paz acabou sendo negada na Constituição de 1988, que tipifica racismo como crime, 

isto é, confirma a existência do racismo no Brasil. Caso não existisse racismo, como a legislação 

brasileira iria criar medidas para combate-lo? Seria contraditório combater algo que não 

existisse. O que sabemos é que não sabemos sobre o assunto. Comprovar que o racismo existe é 

explicar o racismo. Racismo é reduzir o outro, desqualificar o outro, humilhar o outro, 

dependendo da posição social nos achamos no direito de humilhar. Racismo é humilhação social 

e exploração econômica. O pobre é animalizado em relação às classes altas, a cultura dos países 

ricos, a raça dos brancos, continua explorando os pobres, desumanizando os negros. O racismo 

no Brasil é debatido superficialmente, de acordo com a moda, pois explora todo mundo, ou seja, 

um por cento dos negros no Brasil tem formação escolar para ocupar altos cargos nas empresas e 

nas instituições. O racismo vai ser potencializado na medida que fingimos que estamos 

combatendo o racismo. O racismo estrutural é um conceito falso, pois o oprimido conhece sua 

dor, porque está sendo humilhado e não tem capacidade de reação. Existe uma cultura por trás do 

racismo estrutural, que chamamos de perseguição, e isso causa uma grande impotência para a 

luta antirracista. No Brasil, o racismo racial é mais importante que os outros, pois está na nossa 

história e infelizmente é uma marca triste no país. A classe média alta no Brasil diz que o negro é 

do mal e tem certeza da impunidade, pois pertence à casta de intocáveis. Até os dias de hoje, 

continuamos fingindo que estamos combatendo. Até quando vamos esconder a realidade? É 
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muita lei, é muito combate, é uma escravidão moderna, é um racismo primário. Obrigado, 

Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, imprensa aqui presente; o pessoal aí da Linha 40, Vinícius, meu primo; Chefe de 

Gabinete Daniel; ex-vereador dessa Casa, o Finger; temos aqui também a presença do vereador 

licenciado, o Diego; todos que nos assistem pelo canal do Facebook. Eu faço uso desse espaço 

aqui, Senhor Presidente e Colegas Vereadores, subo mais uma vez a essa tribuna pra falar de 

dois assuntos que movem a economia brasileira, local, nós precisamos para se locomover e 

também para sobreviver, né? Eu vou abordar aqui dois temas em relação aos combustíveis e, 

também, vou falar um pouquinho em relação ao agronegócio, tecnologias relacionadas e toda 

essa cadeia entrelaçada, que hoje o produtor, nós precisamos ter pra poder levar o nosso produto 

à mesa, hoje, do munícipe, né? Eu vou comentar aqui sobre algumas reportagens que eu abordei 

e fiz, e classifiquei como relevantes em relação ao preço dos combustíveis. Um assunto que vem 

sendo abordado, vem sendo debatido, tivemos grandes aumentos de um tempo pra cá, se tornou 

muito difícil produzir com um custo baixo em relação ao preço dos combustíveis, porque além 

de produzir, precisamos levar, né, e todo essa, todo esse processo encareceu muito. Aqui nessa 

Casa, já debatemos a questão do preço mínimo da uva, a questão toda que envolve o preço 

mínimo em relação insumo, adubação e todos os outros fatores, como a gente elencou, a 

manutenção de equipamento, equipamento necessário pra fazer tudo aquilo ali. Então hoje eu 

vou falar um pouquinho, dar uma pincelada nesses dois assuntos, pra que os Vereadores possam 

ter conhecimento, o público aqui que se faz presente também. Então hoje, hoje pela tarde, em 

torno das três horas da tarde, a Petrobrás reduziu o preço de gasolina em 4,85%. Foi o terceiro 

corte em menos de um mês. Então a gente pensa, sim, com tudo que aumentou, uma hora tinha 

que baixar, uma hora tinha que se reduzir! Muitos vão relacionar ao ano eleitoral, porque sobe e 

depois desce. Então vale aqui ressaltar, eu acredito que é importante a baixa pra nós, pra vocês, 

todos nós que ocupamos aqui o veículo pra vim até a Câmara, pra fazer seus trabalhos, em seus 

compromissos fora à parte. A gente deve ter o mínimo de conhecimento do que está acontecendo 

hoje no país e que impacta na nossa vida, impacta na hora de produzir uma cabeça de repolhos, 

impacta na hora de tu, de tu ir vender, é na tua vida, o cotidiano. A Petrobras ela informou nessa 

segunda que irá reduzir o preço mínimo, né, não é o, não seria o preço mínimo, mas sim, o 

médio, que é feito a contagem da gasolina, nas refinarias, em 4,85%, a partir de terça-feira, 

amanhã. E a terceira redução é em menos de um mês, acompanhando os preços do barril de 

petróleo no exterior, né, levando em consideração que o petróleo sai daqui cru, vai pra fora pra 

ser refinado, Marinho, e volta pro Brasil de novo, porque o Brasil não tem, não tem condições de 

refinar. E com algumas refinarias que acompanhamos algumas reportagens lá, sem utilização 

nenhuma, né, estão, vou usar essa palavra, enferrujando. O valor do litro de combustível às 

distribuidoras passará de 3,71 para 3,53, o menor patamar desde o início de março após as 

reduções anteriores efetivadas nos dias 20 e 29 de julho, que foi de 4.9 e 3.80, respectivamente. 

Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de 

preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global. Mas sem o 

repasse para os preços internos, a volatilidade conjuntural das cotações internacionais, a taxa de 

câmbio, isso tudo a Petrobras afirmou em nota, né, eles lançaram hoje, na data de hoje de tarde, 

eles lançaram então essa nota, elencando todos esses itens em relação à baixa. A companhia 

manteve inalterado o valor do diesel, infelizmente, né, porque hoje, hoje o diesel ele é, eu digo, 

um dos principais, porque sem o diesel, tu não produz; sem o diesel, tu não transporta grandes 

quantidades e é o que, é o que movimenta o Brasil hoje. Tu não bota no trator, tu não semeia, tu 

não planta, tu não aduba, tu não trata, tu não faz nada, né? Então o diesel, hoje, se tornou mais 

caro que a gasolina. Muitos criticaram e me falaram, mas Forlin, o diesel só no Brasil sempre foi 

mais barato que a gasolina. E então a gente pode perceber que o, a era, a era do alimento barato 
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acabou. A gente já pode perceber no mercado, Beto Finger, se faz aqui presente, o senhor é 

contador, o senhor acompanha diariamente essa elevada dos preços, pode lidar, lida muito 

melhor do que eu com números. Então simplesmente do fato de uma senhora de 80 anos que 

encontrei na rua, na semana passada, ela disse, fazia tempo que não ia no mercado, mas quando 

eu fui, eu disse, meu Deus do céu, que absurdo que está esses preços! Eu disse, pois é, 

infelizmente é a realidade dos dias de hoje. Então após o, não ter inalterado o valor do diesel, a 

Petrobras então ela cortou o valor do combustível, a gasolina, às distribuidoras na semana 

passada, na segunda redução em agosto. Após uma escalada de preços dos combustíveis ao 

longo do ano, o petróleo está operando em patamares mais baixos, o mercado focando a 

demanda que pode ser impactada pela desaceleração econômica global. No início da tarde de 

hoje, o brent, que é um, uma classificação do combustível, recua quatro por cento por 

preocupações com o consumo na China após a divulgação de dados econômicos fracos. Veja só, 

a bolsa de valores, a bolsa de valores atuando. A atual gestão do Presidente da Petrobras, Caio 

Mário de Andrade, tem convivido com uma redução nos preços do petróleo e derivado do 

mercado internacional, desde que ele assumiu a pasta e, dia 28 de junho, o preço do barril, o tipo 

brent, que é uma classificação, é um modelo, recuou cerca de 20%. Segundo os relatórios da 

Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abicom, desde 26 de julho, gasolina 

vendida no Brasil estava mais cara em relação ao exterior, com diferenças variando de sete a 

quarenta e três centavos por litro, prestem bem atenção nesse número! Pelo relatório mais 

recente, nessa segunda-feira aqui e, na sexta, a diferença era em média de trinta e três centavos. 

Essa redução de dezoito centavos, portanto, deixou a gasolina nacional mais cara ante a cotação 

externa. Então veja só o jogo de xadrez, que é, que é hoje tanto a economia brasileira quanto a 

economia estrangeira em relação ao preço. Aqui, o Brasil poderia muito bem estar refinando esse 

produto, com a estrutura que tem, com a capacidade, que importante é ter o produto. E hoje, a 

gente manda pra fora, pra a boa ficar lá e infelizmente essa refinada acaba vindo pra nós. Então 

um pequeno levantamento aqui pros Colegas Vereadores. Vou atrelar esse assunto à agricultura, 

que muito vem sendo impactada, como os demais setores, mas a gente sente, por parte da 

agricultura, é bastante busca por reduzir custos, baixar a mão de obra que hoje carece muito de 

mão de obra. Vocês podem estar acompanhando, estamos na época da poda, a poda das nossas 

vinhas e bastante gente de fora, hoje, vem ao município prestar esse serviço de mão de obra e é, 

tudo é custo. O proprietário hoje, pra ele infelizmente acaba se tornando custos. Eu quero 

relacionar aqui uma outra matéria que eu achei, eu achei importante, eu pude fazer uma 

avaliação em cima dela, quando ela fala da, existe um canal que se chama Agro Jovem, que é um 

podcast, onde vários agrônomos, pessoas relacionadas à agricultura, pecuaristas dão suas 

opiniões, né, fazem um levantamento a nível nacional em relação à agricultura. E muito se 

denotou nessa questão da transição do jovem, do pai, do filho, do neto, do avô, essa transição 

que ela é importante, eles comentaram que é muito importante acontecer, porque a cara do 

agronegócio, a cara hoje do agricultor, de quem produz, ela começou, ela deixa do pai pro filho 

tomar as rédeas da propriedade. E isso eu pude, junto com os Colegas que acompanharam e 

quem estava lá, ali no salão, quando teve a Jornada Vitícola, Vitivinícola, eles puderam, um dos 

apresentadores pode passar bem essa explanação pra nós, que precisa acontecer a sucessão, a 

sucessão ela é salutar. Só tem que entender a hora que é perfeita pra fazer essa sucessão, vai 

chegar o momento. Mas então trazendo pra o contexto aqui da matéria, muito se falou na 

tecnologia 5G, a tecnologia do agronegócio ela é imprescindível para os avanços no setor. Isso a 

gente pode denotar quanto à divulgação do nossos produtos, quanto a levar informação direta ao 

consumidor, né, tirar de uma ponta, levar pra outra. Então é importante, devemos estar, devemos 

acompanhar a evolução, hoje só sobrevive quem acompanha as mudanças. Isso é normal em 

qualquer setor, seja aqui na política, nós homens públicos, seja lá fora, dentro de uma empresa, 

seja lá no campo, seja em qualquer lugar, sobrevive quem acompanha. Muitas vezes 

aproveitamos aquilo que sabemos e que aprendemos lá atrás, que é o modelo antigo. Mas hoje se 

tu trazer, em vez de eu espalhar adubo com a, com a bacia de uva, se tu espalhar o adubo com a 

bacia de uva, espalhar com o espalhador lá atrás, é bastante diferença, né? Tu ganha dias, não é 
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nem questão de horas, tu ganha dias em relação aos avanços da tecnologia. E pra finalizar, eu só 

vou apontar aqui algum, o último parágrafo aqui que eu trago da minha dissertação em relação à 

Agricultura Jovem, que o setor do agronegócio será um dos principais beneficiados com a quinta 

geração da telefonia, que potencializam o acesso à agricultura de precisão. Com a chegada da 

tecnologia do 5G em território brasileiro, quem tem uma velocidade rede 100 vezes maior, 

seremos capazes de superar o apagão que existe hoje no Brasil e levar conexão efetiva ao campo 

ruralista. Apesar das inovações na liderança do agronegócio brasileiro, a internet não está 

presente em mais de 70 das propriedades rurais. Isso, um levantamento feito pelo Agro Jovem 

podcast, que trouxe o Vinícius, um especialista na área, pra trazer essa informação aqui pra nós 

em relação à tecnologia, o 5G hoje nas nossas propriedades. Então fica aqui mais uma vez a 

minha contribuição aos Colegas Vereadores, à comunidade presente, de mais um assunto que é o 

nosso dia a dia, a gente precisa se locomover, a gente precisa se alimentar, a gente depende dessa 

cadeia produtiva, dependemos dos produtores e temos que valorizar, como eu sempre falo. Cada 

vez que ocupo essa tribuna é pra levantar um assunto, pra tentar melhorar, pra trazer uma 

realidade que muitas vezes por nós não é enxergada. Então fica aqui, Senhor Presidente, meu 

agradecimento pela cedência do espaço, aos Colegas Vereadores que tiveram, né, que 

demonstraram esse interesse também no assunto e toda a comunidade aqui que nos prestigia. 

Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A tribuna está à disposição da 

Vereadora Maria de Fátima Finger. 

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA FINGER KRÜGER: Senhor Presidente, eu transfiro o 

meu tempo para o Vereador Clodo. Obrigada! 

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

as Vereadoras, público aqui presente, nossos assessores, vereador Diego; ex-vereador Beto; 

Daniel, Chefe de Gabinete; a imprensa, o pessoal lá da Linha 40, sejam todos bem-vindos e 

quem nos assiste através do Facebook também. Obrigado, Vereadora Fátima, pela cedência do 

seu espaço! Nós fizemos uma permuta amigável, né, Vereadora? Ela vai ocupar então o meu 

tempo na próxima semana e, hoje então, ela me cedeu o tempo dela. Eu começo aqui pegando 

um gancho do Vereador Carlos, falando que sim, hoje o Brasil está nesse patamar devido a 

ações, atitudes que o Governo Federal vem tomando, né? Eu quero lembrar aqui uma frase que 

nós ouvíamos muito lá em 2020, na nossa eleição municipal, onde tinha uma pessoa que dizia 

que o município não podia retroceder. E não retrocedeu, continua avante. E eu falo hoje essa 

mesma frase com relação ao Brasi. Amanhã nós estaremos iniciando aqui no nosso país uma 

campanha eleitoral, campanha eleitoral muito difícil e nós não podemos retroceder, essa é a 

grande verdade. Nós precisamos continuar pra frente, trabalhando, que o resultado vem. Hoje, na 

América Latina, acho que o Brasil é um dos países que melhor conseguiu, está conseguindo sair 

dessa crise da pandemia do Covid, que eu também acho que já chegou, já passou, passou o 

tempo de falar dessa Covid, acho que a nossa imprensa tem que parar um pouco de falar da 

Covid. Se nós formos pegar o relatório das doenças que nós temos no Brasil hoje, não só hoje, eu 

acho que em tempos, as doenças relacionado às cardiovasculares, por exemplo, sempre foram o 

que vitimou mais pessoas no Brasil, acidentes de trânsito. Então a nossa imprensa infelizmente, 

eu não falo a nossa imprensa local, mas a imprensa nacional, a gente sabe o qual é que é o 

motivo deles, que eles focam tanto na Covid, em números. Eu comentei aqui semana passada, tu 

vai assistir um jogo de futebol, ainda tem um minuto de silêncio. Claro, temos que respeitar, mas 

eu acho que já acabou, acho que já passou, está na hora da imprensa mudar o foco. Só que 

infelizmente agora é eleição e nós todos sabemos que a imprensa toda ela está direcionada pra 

uma ideologia política, pelo menos a grande maioria da imprensa nacional. Isso aí é ruim pra 

nossa política, é ruim pra nossa democracia, mas eu confio no trabalho que vem sendo 

desenvolvido. Nós temos aqui nove vereadores, tomara que todos nós consigamos, que nós 

tenhamos, cada um, um representante na esfera federal, é bom pra nós, é bom pro Município 
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representantes lá em Brasília e, também, representantes aqui no Estado, com nossos deputados, 

com nossos senadores e deputados federais. Então a campanha começa amanhã e, como eu disse 

antes, não temos tempo para retroceder, temos que seguir adiante. Na semana passada, eu 

comentei aqui sobre obras que o nosso Executivo Municipal vem fazendo na nossa cidade, obras 

físicas, obras que a gente pode caminhar na rua e ver o trabalho sendo executado em cima da, 

principalmente da Secretaria de Obras. E hoje, eu quero destacar aqui o trabalho da Secretaria de 

Educação, Cultura e Desporto, que é outra secretaria importantíssima no nosso Executivo 

Municipal, através do Secretário Itamar. Então, na semana passada, nós pudemos participar da 

Mostra Científico-Cultural 2022. No ano passado então foi feito esse projeto em todas as escolas 

e, na quinta-feira então, teve na escola, a escola municipal cívico-militar Tancredo de Almeida 

Neves e, na sexta-feira, teve na escola municipal 1º de Maio. Eu pude estar presente então na 

sexta-feira também lá, acompanhando, e fiquei admirado de ver como a escola está tratando esse 

assunto da Mostra Científico-Cultural. Pude lá falar com muitas crianças que estavam lá 

expondo os seus trabalhos e ver a felicidade, o empenho, a dedicação que essas crianças tinham 

em explanar, explicar às pessoas que iam lá sobre o assunto que eles tinham pesquisado, sobre o 

assunto que eles tinham estudado, geralmente num grupo de três crianças, três a quatro crianças, 

alunos, assuntos específicos, cada um pode escolher o assunto que mais condissesse com o que 

ele quisesse aprender, e aí eles explicavam como que funcionava então essa mostra. Então eu 

quero destacar aí o excelente trabalho na Secretaria de Educação. Um grande objetivo do 

Prefeito César foi zerar as filas de espera pra creche, esse ano foram zeradas, não temos 

nenhuma criança fora das creches, isso era um objetivo dele. E esse trabalho que vem sendo 

discutido e investido na nossa educação municipal é fruto de um trabalho estudado de toda a 

equipe e o reflexo vem naquelas premiações que eu estava destacando na outra semana, que o 

Município está sendo destaque a nível regional e estadual devido a esse trabalho desenvolvido 

também na educação do nosso município. Uma educação que sempre teve em primeiro plano de 

todos os governos que passaram pela gestão pública e não é diferente esse ano também. Toda a 

dedicação, todo empenho, todo o investimento de recursos que se pode jogar na educação reverte 

em, nesses trabalhos que a gente está observando nas fotos. (Exibição de imagens através da 

televisão). Até eu convidaria os Colegas, todo mês de agosto vai ter, em todas as escolas 

municipais vai ter essa mostra, quem puder participar, eu garanto que vocês vão ficar admirados 

com os trabalhos que ali são apresentados. Então estudantes, professores, pais, comunidade e a 

Secretaria de Educação participaram da Mostra Científico-Cultural 2022. A mostra que ocorre da 

educação infantil até os anos finais do ensino fundamental visa incentivar e estimular o estudo, a 

pesquisa científica e a autonomia nos alunos por meio da busca de soluções para problemas 

existentes no contexto em que vivem. Os encontros da Mostra Científico-Cultural seguem neste 

mês nas demais escolas do município. Então esse é um trabalho importantíssimo da nossa 

Secretaria de Educação que ela está desenvolvendo, juntamente com os gestores de cada escola 

municipal. E também, em cima dessa secretaria, então no final de semana pudemos participar 

também de uma, de um encerramento de um Campeonato Municipal de Futebol, também que é 

organizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, mais direcionado à área de 

Desporto, onde nós tivemos aí, na sexta-feira então, um encerramento do Campeonato Municipal 

de Veteranos, com a conquista inédita da equipe de Nova Roma, Vandekas. No ano passado, eles 

já tentaram e, por uma infelicidade do juiz na época, né, Vereador Luizão, o Nova Roma não 

sagrou-se campeão. Então nesse ano eu quero aqui então parabenizar a equipe que não desistiu, 

que conseguiu esse título, pelo trabalho, pelo empenho da sua diretoria. Parabenizar também a 

comunidade lá de travessão Carvalho, que se não me engano eram quatro anos consecutivos que 

eles ficaram campeão. Aí, esse ano então, o Nova Roma conseguiu e aí o Carvalho ficou em 

segundo lugar. Em terceiro lugar ficou a equipe do São José. Também aqui, eu quero mandar lá 

um abraço pro Romitti, que é um batalhador, é um incentivador do esporte, que até que nós 

temos essas pessoas que abraçam essa atividade esportiva nas comunidades pra manter o esporte 

vivo, nós teremos esporte em Flores da Cunha. Com todo o auxílio do Poder Público, a 

Prefeitura, através do Executivo, auxilia no pagamento da arbitragem, a cedência do campo, a 
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cedência dos troféus para que o esporte se mantém no nosso município. Estava presente também 

o Vereador Barp, infelizmente a comunidade dele não, ficou em segundo lugar, mas sempre o 

importante é a competição. E no domingo, também então nós tivemos o encerramento da Bocha 

Pontobol, seria a bocha, a famosa bocha de plástica. Também tivemos aí uma novidade, a equipe 

de Santa Juliana sagrou campeã primeira vez daquela comunidade, que levou então a taça para 

casa. Então aí também parabenizar a equipe de Sete de Setembro, parece que ficou em segundo 

lugar, parabenizar as equipes que participaram de mais esse certame de bochas aqui no nosso 

município. Então nós cobramos muito que as coisas aconteçam, que o esporte aconteça, na 

última vez que eu vim aqui falar, né, Vereador Luizão, nós recriminamos que apesar do 

Município dar todo o investimento, dar toda a infraestrutura para que as equipes pudessem 

participar dos campeonatos, ainda tínhamos equipes que iam lá pra brigar. Então duas finais de 

campeonato, infelizmente aconteceu isso. E na sexta-feira, graças ao pulso forte do juiz, o juiz 

era bom, juiz era, foi, dominou o jogo totalmente e aí não teve nenhuma confusão, nenhuma 

discussão, nenhum jogador expulso, então isso é importante. Claro que a gente não, eu já fui 

jogador de futebol, sei que às vezes a gente perde a cabeça. Mas o que não pode ser visto é 

dirigentes principalmente, dirigentes, treinador, massagista provocando as confusões. Então 

parabenizar aqui todas as equipes que participaram, tanto do campeonato de Futebol de Campo 

Veteranos como da Bocha Pontobol. Eu acho que era isso então que eu tinha pra falar pra vocês 

hoje. Agradeço a atenção de todos vocês. Tenham todos uma boa-noite e uma boa semana. 

Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

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

Dia. (Intervalo).  

Informo que, por problemas técnicos no nosso site, faremos a votação nominal como era feita 

anteriormente, não terá votação eletrônica.  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) dos pareceres das 

comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

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

então analisando hoje, o projeto de lei para ampliar em duas vagas os cargos de atendente de 

farmácia e em três vagas os cargos de técnico de enfermagem. Hoje nós temos na fármacia 

somente dois farmacêuticos, um para a básica e outro na especializada, e seis atendentes de 

farmácia efetivos. Porém não é suficiente, a demanda está crescendo cada vez mais, da busca por 

medicação e, também, a possibilidade de ampliação dos horários de, da farmácia faz necessário 

então mais pessoas para auxiliar. E com relação ao técnico de enfermagem também, estamos 

aumentando para três, aumentando em três vagas, o que já temos hoje são três, porque um já 

pediu desligamento e o término do contrato dos demais, que são de contratos emergenciais, 

também encerram o final do ano. Além disso, nós temos aí o prédio que está sendo construído, 

nova, a ampliação no Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, que também vai demandar de mais 

técnicos para atendimento à população. Também, o atendente de farmácia quanto o cargo de 

técnico de enfermagem tem banca do concurso público, então não, não é possível chamar até não 

ter a vacância do cargo, então por isso é necessária a ampliação da vaga desses cargos. E 
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também, o acréscimo de atribuições para o cargo de engenheiro agrônomo, nesse projeto está 

previsto, devido à necessidade do Poder Público comprovar a existência de licenciador habilitado 

para a renovação do termo de cooperação Mata Atlântida, Atlântica, entre o Estado e o 

Município. Esse convênio dá habilitação ao Município para realizar o licenciamento ambiental 

florestal. Então para a renovação do convênio, faz necessário a comprovação desse profissional 

técnico com formação nível superior para atribuição de licenciador ambiental. E aí, tem que estar 

no cargo a, descrito, específico mesmo a função dele também. Então a gente pede aí aos Colegas 

Vereadores para irem de encontro essas demandas da nossa comunidade, votando favorável ao 

projeto.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Para mantermos e ampliar o atendimento 

na área da saúde, julgo importante o aumento de profissionais para o atendimento da população 

de nosso município. Nossos bons resultados na área da saúde obtido nos últimos anos são frutos 

do excelente trabalho em equipe e dos competentes profissionais que temos. Com o aumento de 

profissionais efetivos, estaremos oferecendo a nossa comunidade um atendimento ainda melhor 

na área da saúde. Por isso sou favorável à ampliação de duas vagas do cargo de atendente de 

farmácia e três vagas de técnico de enfermagem. Também julgo ser necessário a criação do cargo 

de engenheiro agrônomo, pois ao darmos celeridade ao licenciamento ambiental florestal, 

estaremos agilizando os projetos que necessitam de licenciamento em nosso município. 

Obrigado, Senhor Presidente!     

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Retificando, digo, a votação 

será através de manifestação ou não, voto simbólico. Projeto de Lei Complementar nº 005/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem. (Nenhuma manifestação). Projeto de Lei Complementar nº 005/2022 aprovado por 

unanimidade. 

Em pauta, Projeto de Lei Complementar nº 006/2022, que “Altera o Art. 1º e revoga o § 2º do 

Art. 2º da Lei Complementar nº 75, de 26 de dezembro de 2011, que cria empregos públicos para 

os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar em Saúde Bucal para atuarem na 

Estratégia Saúde da Família – ESF”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres (das comissões) em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto então é uma adequação aí ao Município 

para a legislação federal que foi aprovada agora, em maio, para o piso dos profissionais, os 

agentes de combate a endemias e, também, os agentes comunitários de saúde, na qual o Governo 

então repassou para que os municípios façam o pagamento de dois salários mínimos. Esse valor 

vem do Governo Federal, então é, não é um valor que vai sair do caixa do Município. Ele vem 

do Governo e é repassado para esses profissionais que desempenham um trabalho muito 

importante na comunidade onde estão inseridas as nossas UBSs, visitando as casas, as famílias, 

acompanhando de perto então todos os moradores, acompanhando a questão das vacinas das 

crianças, dos idosos. É um trabalho bem amplo que a gente teve o prazer de conhecer, visitando 

as UBSs também. Então é uma forma então de valorizar o trabalho desses profissionais com essa 

adequação do piso salarial. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Ao falar sobre a PLC 6, falo também 

sobre a PLC 7 que votaremos a seguir. Tanto a PLC 6 como a PLC 07, atende a solicitação da 

União através da Emenda Constitucional nº 120, de cinco de maio de 2022, e estabelece, como já 

mencionado pela nossa Vereadora Silvana, o piso de dois salários mínimos, ou seja, dois mil, 

quatrocentos e vinte e quatro aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às 
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endemias. Em Flores da Cunha, os profissionais serão um aumento nos vencimentos de 

aproximadamente seiscentos e cinquenta reais. Devemos destacar que o repasse dos vencimentos 

dos agentes fica sob a responsabilidade da União. Ao Município, cabe estabelecer vantagens, 

incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses 

profissionais. As agentes comunitários de saúde figuram como personagens importantes na 

atenção básica da estratégia saúde da família, no que tange ligações entre os domicílio, as UBSs 

e comunidade. Atuam também em espaços comunitários com foco na prevenção de doenças e na 

promoção da saúde da população. Já as agentes de combate às endemias são fundamentais para o 

controle de endemias e trabalham de forma integrada às equipes de atenção básica da estratégia 

saúde da família, portanto, contribuem para promover uma integração entre as vigilâncias 

epidemiológicas, sanitárias e ambientais. Sabemos que esse trabalho vai além da prevenção e 

orientação em relação à saúde, são atividades mediadoras e muitas vezes as únicas capazes de 

detectar situações complicadas que necessitam da intervenção do órgão público ou de outros 

profissionais de assistência. Muitas vezes, por meio de suas ações, conseguem transformar as 

situações problemas que afetam diretamente a qualidade de vida das famílias. Como estão 

inseridas na comunidade, as agentes criam vínculos com os pacientes do território da unidade 

básica de saúde onde estão cadastrada. Portanto, Senhor Presidente, sou favorável às duas PLCs 

que valorizam as profissionais que cuidam e muito bem da prevenção da saúde de nossa 

população principalmente a de baixa renda. Obrigado, Senhor Presidente!  

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

que ainda nos assistem e nos acompanham, projeto 06, que cria empregos públicos para os 

cargos de agente comunitário de saúde e auxiliar de saúde bucal para atuarem na estratégia da 

família, para adequar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, tendo em vista a 

obrigatoriedade imposta pela legislação federal, que é que vai ter todo o pagamento para esses 

profissionais. Então como já foi dito pelo Colega Vitório, esses agentes são importantes para o 

nosso município e, além do mais, se tornam o vínculo que tem, a população que tem, as pessoas 

com o Poder Público através da saúde e através dessas visita desses profissionais. Então 

acreditamos sim que seja importante manter essa proximidade com o Poder Público, com os 

agentes da saúde e que se reverterá com certeza em boas ações. E muitas vezes esse, esse agente 

ele é o único vínculo que se cria entre o médico, entre o profissional mais especializado e o 

paciente, então evita muitas vezes inúmeros problemas futuros. Então sou amplamente favorável, 

Senhor Presidente.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, já, de imediato, quero dizer que 

sou favorável essa valorização dos nossos agentes comunitários de saúde, porque vale destacar 

da importância desses profissionais que atua junto às UBSs dos bairros. Podemos destacar 

bastante é a presença dessas pessoas que obrigatoriamente elas têm que ser residentes na área de 

atuação, tem que ser residente junto à área da UBS que eles estão trabalhando. Então esse 

vínculo que existe entre o agente comunitário, a UBS do bairro ou da comunidade com o 

Município ela é importantíssima, porque essa triagem que é feita lá na base, lá na, direto com as 

famílias evita muitas vezes as pessoas virem usar a UBS central ou o próprio hospital. Às vezes a 

própria agente já consegue identificar o problema, auxiliar na solução do problema, evitando que 

essas famílias, que essas pessoas, as crianças deixam prolongar às vezes o, até pra um 

atendimento mais rápido o agente já encaminha a pessoa, a criança, o idoso que tem alguma 

dificuldade, encaminha direto pra UBS ou se ele não tem condições, a UBS vai até a casa da 

família, através da agente ou através da médica ou da técnica em enfermagem que trabalha nas 

UBSs e esse atendimento é feito até domiciliar, então vejam a importância que tem. Hoje graças 

a Deus o Governo Federal consegue repassar esses valores, não sei até quando, com certeza 

amanhã ou depois esse custo vai vir pros municípios, porque hoje a maioria dos custos em 

relação à saúde, à educação está vindo pros municípios. E, mas até que o Governo Federal 

consegue repassar, o município auxiliando com subsídios que cabe ao município também, pra 
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nós manter toda essa infraestrutura, atendendo todas as nossas, os nossos munícipes. Então sou 

amplamente favorável a essa reposição salarial pra esses agentes. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei Complementar 

nº 006/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 

que se manifestem. (Nenhuma manifestação). Projeto de Lei Complementar nº 006/2022 

aprovado por unanimidade. 

Em pauta, o Projeto de Lei Complementar nº 007/2022, que “Altera o caput e o § 3º do Art. 1º da 

Lei Complementar nº 076, de 26 de dezembro de 2011, que cria empregos públicos de Agentes 

de Combate às Endemias 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. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, então este 

projeto é identico ao primeiro, aqui trata somente então dos agentes de endemias, que são 

aqueles que visitam as casas principalmente pela questão da dengue, quando acontece muito isso 

na época de muitas chuvas e também no verão, que eles passam verificar as casas pra que não 

esteja água acumulada e, assim, evitar a proliferação da dengue. Então, da mesma forma, é um 

valor que vem do, da União pra ser repassado a esses profissionais e o Município está adequando 

a sua legislação para pagar então o piso de dois salários mínimos. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei Complementar 

nº 007/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 

que se manifestem. (Nenhuma manifestação). Projeto de Lei Complementar nº 007/2022 

aprovado por unanimidade. 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 060/2022, que “Denomina de Estrada das Lagoas uma via pública 

localizada na Linha 40, no município de Flores da Cunha”. Solicito ao Secretário que faça a 

leitura (do resultado) dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Transfiro a Presidência ao 

Vereador Clodo para fazer defesa deste projeto, que é de minha autoria.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Discussão do Projeto de Lei nº 060/2022. Com a 

palavra, com o Vereador Angelo Boscari Junior.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente e Colegas 

Vereadores, pessoas que nos prestigiam, moradores da Linha 40, os quais são proponentes desta, 

desta lei, agradeço pela presença. Partindo da premissa de que denominar vias é um princípio de 

organização territorial, dar um endereço correto, dar uma identidade para o local, bem como 

também receber lá subsídios, receber as suas correspondências, ter um endereço correto, esse é 

um princípio de organização e esta Casa tem essa prerrogativa de encaminhar projetos desta 

natureza para que se possa então ter essa organização territorial. Salientamos também que o 

nome escolhido, estrada das Lagoas, foi acordado entre os moradores que residem ao longo da 

referida via e isso foi retificado através de um abaixo-assinado lá, assinado pelos moradores da 

localidade. Então, diante de todas essas razões expostas, eu solicito aos Colegas que sejam 

favoráveis, pra que a gente possa então denominar aquele local e proporcionar aos moradores um 
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endereço correto também pra questões burocráticas, questões de talão de produtor que estejam 

dentro de uma legalidade e dentro de uma organização territorial. Era isso. Sou favorável.    

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

condução dos trabalhos.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Continua em discussão.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, queria parabenizá-lo pela 

iniciativa e pelo projeto. Sempre é bom denominarmos a, as estradas do nosso interior porque 

elas estão no meio da pujança e do progresso. Eu vejo o mapa da onde ela está localizada e a 

gente percebe que está, que toda a via ela está entre parreirais, entre lavouras e entre famílias, 

entre moradias. Então essa estrada acredito que agora, com a sua denominação, Colega 

Presidente e os moradores da Linha 40, nossos amigos aí, vai ter mais facilidade para orientação, 

para endereço, para correspondências e para também, para a comunidade toda ela ter a sua 

referência, já que tem as estradas que as circunda, já também já estão nominadas. Então acredito 

que é de grande importância também essa denominação, essa estrada das Lagoas, 

aproximadamente um quilômetro e quatrocentos, né? Então a gente parabeniza tanto os 

moradores pela unanimidade do nome e a gente também parabeniza o nosso companheiro 

Presidente, o Angelo, pela iniciativa do projeto. E a gente sabe que a partir de agora também a 

sua localização, o seu endereço, a sua organização de território ela estará praticamente completa 

naquela região entre todos os parreirais, entre todas as lavouras e todo o progresso que tem 

naquele canto do nosso município lá, que é tão pujante. Então sou amplamente favorável, Senhor 

Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 060/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem. (Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 060/2022 aprovado por unanimidade. 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 064/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$70.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, então este é 

um projeto com os recursos que estão vindo do Estado, através da Secretaria de Obras, foi 

encaminhado o projeto então para a perfuração de um poço para a comunidade de Serra Negra. 

Então será um poço tubular profundo, ali teremos aproximadamente 22 famílias que serão 

beneficiadas com este projeto, num valor de 70 mil reais, uma conquista muito importante para 

os moradores que lá dependem desse recurso e que com certeza fará a diferença no dia a dia das, 

dessa comunidade. Então a gente pede a colaboração dos Vereadores para a aprovação deste 

projeto.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

pessoas que ainda nos prestigiam na noite de hoje, comungo da mesma opinião que a Vereadora 

em relação à destinação, esse valor de 70 mil reais. Estivemos recebendo aqui nessa Casa, algum 

tempo atrás, a Emater nos dando explanação sobre a recuperação de certas áreas em preservação, 

as nascentes, a questão de poços artesianos. E quando vem um recurso destinado pra essa 

finalidade, não podemos não ser favoráveis a uma proposta como essa que discutimos no 

momento. Então em meu nome, em nome da bancada aí, manifestar nosso voto favorável em 

relação ao projeto. Muito obrigado!  
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VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, também já sou favorável. 

Primeiro porque é uma emenda estadual. Mas por ter vindo essa emenda estadual, antes teve que 

ter um projeto municipal. Então em outros anos também, o Executivo já havia encaminhado os 

projetos, alguns foram beneficiados, outros não. E agora também o Executivo encaminhou o 

projeto ao Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, e foi contemplado então com 

esse projeto da, pra Serra Negra. Então é importante sim que todo, todos investimentos que a 

gente possa trazer, seja a nível estadual ou federal, que venha pra beneficiar o nosso município 

como esse projeto aqui. Então importantíssimo que o Executivo fique sempre atento a demanda 

das comunidades e principalmente atento aos projetos que podem ser cadastrados, via Executivo 

Municipal, para aquisição dessas emendas, sejam elas estaduais, recursos estaduais ou federais. 

Então sempre serei amplamente favorável a esse tipo de projeto.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 064/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem. (Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 064/2022 aprovado por unanimidade.  

Encerrada as votações, ... 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente! (Assentimento da Presidência). 

Gostaria de solicitar urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 63, de 2022, conforme o artigo 

142, (do Regimento) desta Casa.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Qual a justificativa, 

Vereadora? 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então como os Colegas já receberam, o projeto de lei 

está dentro das comissões tramitando, para o subsídio tarifário do transporte público coletivo 

urbano de passageiros. Essa não é uma, um problema só do município de Flores da Cunha, está 

abrangendo diversos municípios, pois os serviços de transporte não está se sustentando com o 

que ele atende as pessoas do município. Então a gente já fez alguns repasses de verbas aqui na 

Casa, para a empresa que faz esse serviço, então os municípios estão adotando essa prática de 

comprar o serviço então de transporte urbano para suplementar o déficit dessas empresas e, 

assim, poder manter o serviço do transporte urbano, se não ele é inviável também. Então a gente 

precisa o quanto antes que esse projeto seja aprovado para que possa também fazer contrapartida 

à empresa que necessita de recursos para manter o serviço em dia na, para a população.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei 063/2022 está em discussão.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, em relação ao projeto que 

concede o valor para o transporte coletivo urbano, tramitou na Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação Final na semana passada, tivemos um pedido de vistas aí, questão de emitir o parecer 

de 10 dias em relação a alguns trâmites legais e nos foi informado essa questão, que faria 

algumas adequações o projeto em relação a nível do Executivo. Então que bom que foi pedido 

agora urgência urgentíssima pra nós sim podermos deliberar, conforme as devidas adequações já 

feitas o projeto. Fico até feliz em poder dar a sequência a esse projeto. Estávamos discutindo na 

semana passada, juntamente com a Vereadora Fátima, o Vereador Luizão, a importância desse 

projeto e até mesmo de uma visita que ficou agendada, Vereadora, para semana que vem, o 

pessoal da, da Secretaria dos Transportes se fazer presente na reunião de comissão, pra 

analisarmos juntos, né, essa real necessidade que vem acontecendo quase anualmente, seguidas 

vezes, pra também termos um embasamento mais técnico por parte da Prefeitura, do Executivo, 

alguém responsável, né? Então mais uma vez aqui, apenas reiterar o trabalho que a comissão 

vem fazendo, na pessoa da Fátima, do Luizão, fiquei relator do projeto, então eu acho importante 

sim, discutirmos, adequarmos o que precisa ser adequado e depois, lógico, aprovarmos o que é 

bom pra nossa comunidade, pro nosso munícipe, mas principalmente quem usa e quem dispõe 

desse serviço. Senhor Presidente, agradeço aí. Meu muito obrigado!  
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto 063/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem. (Nenhuma manifestação). O pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei 063/2022 foi aprovado por unanimidade. 

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

Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2022, a Mensagem Retificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 

063/2022, os Projetos de Leis nºs 065, 066, 067, 068 e 069/2022, o Projeto de Resolução nº 

003/2022 e o Projeto de Lei Complementar nº 008/2022; para a Comissão de Finanças e 

Orçamento a Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei nº 062/2022 (e o Projeto de Lei nº 

063/2022); para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 

Humanos o Projeto de Lei nº 061/2022 (e o Projeto de Lei nº 063/2022).  

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 os demais já citados, 

ontem, além de comemorarmos o Dia dos Pais, comemoramos o Dia do Cardiologista. E nesta 

data, devemos lembrar que a doença cardiovascular é ainda a maior causa de mortes no mundo. 

Parabéns a todos os pais e todos os cardiologistas! Hoje comemoramos o Dia da Informática, 

termo criado em 1956, usado para designar um grande conjunto de conhecimento e informação. 

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, ontem comemoramos 

o Dia dos Pais em solo brasileiro. As primeiras comemorações do Dia dos Pais no Brasil datam 

do início da década de 50. Em 14 de agosto de 1953, o publicitário Sylvio Bherinh preparou um 

concurso para homenagear três tipos de pais: com maior número de filhos, os mais jovem e os 

mais velhos. A partir deste evento, começou-se a pensar em homenagear os pais todos os anos. A 

ideia inicial foi associar a data ao dia de São Joaquim, que é comemorado em 16 de agosto, no 

calendário litúrgico da Igreja Católica. No entanto, nos anos seguintes, a data foi deslocada para 

o segundo domingo de agosto. Pai, pessoa de fibra e coragem, que encara com altivez os desafios 

da vida. Me solidarizo com todos aqueles que, neste momento, enfrentam dificuldades em suas 

famílias. Que todos tenham força e esperança, busquem saída e encontrem fraternidade, 

solidariedade e oportunidades para ajudá-los. Minhas felicitações aos pais de nosso município e 

região. Também precisamos lembrar dos pais que não estão mais presente fisicamente em nosso 

meio. Recordar que foram importantes na nossa caminhada e tenho a certeza que estão torcendo 

para que sejamos felizes em nossas decisões. Também é oportuno informar que estive 

participando no dia 11 de agosto, quinta-feira, do jantar entre amigos, no salão de festa Zuppa, 

em Nova Roma, onde estiveram presentes lideranças e simpatizantes do MDB de Flores da 

Cunha, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, Antônio Prado e Ipê, além dos candidatos a deputado 

federal Alceu Moreira, Osmar Terra e Mauro Pereira, e os candidatos a deputado estadual Carlos 

Búrigo e Tiago Simon. Agradecemos a presença de todos! Por hoje é isso. Obrigado pela 

atenção! Uma boa semana a todos e todas! Boa noite!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Maria de Fátima Finger. 

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA FINGER KRÜGER: Boa noite, Senhor Presidente; 

boa noite, Colegas, Colega Vereadora, Colegas Vereadores e todos já citados nesta Casa hoje. Eu 

queria fazer duas comunicações. Uma, eu protocolei essa semana um projeto de lei para 

homenagear o senhor Maury Fiorio. O Maury Fiorio foi um político bastante atuante na nossa 
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comunidade. Ele foi candidato a prefeito, por várias vezes, ele foi vereador e foi presidente dessa 

Casa também. Então eu pensei em homenageá-lo com o nome de uma estrada, que fica no 

sentido de Nova Roma, né, entre a Antônio Soldatelli e Santa Libera, é a antiga estrada à Santa 

Libera. Visitamos então, eu e a Silvana, os moradores, colhemos os seus, as, as suas assinaturas, 

seus CPFs, e onde fomos muito bem recebidas e acolhidas. Aproveitamos também para ouvir as 

demandas daqueles moradores. Então, na última sessão da tribuna, eu quero então apresentar a 

biografia e história pública de Maury Fiorio, onde levará o nome dessa estrada. Outro 

comunicado é sobre a ação que vamos fazer então, Flores da Cunha comemora o Dia do 

Patrimônio Cultural, com o projeto “Eu crio por aqui”. Essa ação consiste em dar cor aos 

tapumes da obra no entorno do Campanário, então com atividades voltadas à valorização das 

referências culturais. Essa ação consiste em dar cor aos tapumes do entorno da obra de restauro 

do Campanário, mobilizando escolas, entidades, o Poder Público para fazer a pintura no local. 

Esta ação então ocorrerá de 15, hoje, portanto, de 15 a 19 de agosto. E a Prefeitura Municipal, 

por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, convida a comunidade florense para 

prestigiar essas obras, que estarão sendo confeccionadas no Largo do Campanário. O 4º Dia 

Estadual do Patrimônio Cultural, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, é 

comemorado nos dias 20 e 21 de agosto. Então a proposta contempla atividades de sensibilização 

e de educação patrimonial, bem como a preservação, a proteção, a valorização e a salvaguarda 

do patrimônio cultural, provocando debates e ações em prol de sua conservação. Então toda a 

comunidade está convidada a participar deste evento. Muito obrigada a todos! Boa noite e uma 

boa semana! Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira. 

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

Vereadora, povo que se faz presente aqui hoje, também aqueles que nos assistem através do 

Facebook. Gostaria de comunicá-los que na semana passada, propriamente na sexta-feira, estive 

visitando a comunidade de Mato Perso, a pedido de certos moradores, Santa Juliana, São Vitor e 

arredores, conhecendo um pouco mais daquele distrito que faz um trabalho espetacular. Se nós 

pudéssemos trazer muito mais aqueles agricultores em nosso município, gastar aqui, pode ter 

certeza que a nossa economia estaria bem melhor, né? Mas fico feliz que temos projeto para 

asfaltar aquele, aquela estrada, que com certeza eles vão vir muito mais em nosso município, 

porque hoje fica mais benéfico a eles ir à Farroupilha. Que lugar espetacular, né, Guga? Lá tem 

uma economia forte e nós precisamos que eles venham cada vez mais pra cá, pra nossa sede, pra 

poder gastar aqui. Também dizer aos senhores, que tive o privilégio, Vereador Clodo, de 

entregar a taça de campeão ao Rosário. Fazia anos que eles vinham correndo atrás dessa taça e 

eu tive a honra melhor do mundo de estar entregando essa taça pra eles. Parabenizar a eles, 

também ao Palmeiras, né, Barp, que chegou em mais uma final, não é pra qualquer time. E dar a 

eles então os parabéns, por esse excelente campeonato de veteranos que, de uma certa forma, é o 

que está sustentando o futebol de campo em nosso município. Também dizer que amanhã estarei 

presente no, no Turismo em Movimento. Trinta e dois municípios da região da uva e vinho irão 

participar, também o Vale do Taquari, que será apresentado o mapa de comportamento do turista 

em nosso estado. Então estarei participando desse evento amanhã, que um evento grande, que 

proporciona trocar ideias, para que o nosso turismo de Flores da Cunha e, também, região venha 

a ser cada vez melhor. Então era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado e tenham todos uma 

boa noite!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp. 

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

acompanham, dizer que na terça-feira, dia nove, juntamente com o Presidente desta Casa, o 

Angelo, o Vereador Luizão e a nossa Vereadora Silvana, estivemos em Porto Alegre, no 
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plenarinho da Assembleia, na Comissão de Assuntos Municipais, tratando da cadeia produtiva da 

uva e do vinho, sua alta carga de impostos. Então lá foi discutido por várias entidades, deputados 

também se posicionaram a favor da ideia, da reivindicação, que há tantos anos é buscado aqui 

pelas nossas indústrias, pela nossa região. Então esperamos que o fim da ST também se estenda a 

todos os produtos. Essa carga de impostos também que ela não seja tão massacrante como está 

sendo até hoje e que possa se refletir mais adiante ali, um preço melhor para a nossa uva, né, 

para os nossos produtores, com todas essas reivindicações que foram apresentadas lá em Porto 

Alegre, no dia nove, terça-feira. Então esse documento que foi gerado lá, esperamos que tenha 

êxito e tenha a atenção das secretarias e dos governos estaduais e federais, para melhorar um 

pouco a situação da nossa cadeia vitivinícola aqui na nossa região. Também dizer que na quarta-

feira, vamos ter a audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento aqui no, da nossa 

Câmara, às 16:00 horas, aqui nesta Casa. Então a gente convida a todos para participarem e 

sabendo da importância que é a apresentação da LDO para o nosso Município, onde são 

destinados os recursos para as secretarias, para os gabinetes e tudo tem relação com as obras e 

ações que serão destinadas, foram feitas com essa destinação desses valores que estão sendo 

programados nesse programa da LDO. Então também dizer que estivemos na sexta-feira, junto 

com os Colegas Clodo e Luizão, na entrega da merecida vitória, merecida taça para o Nova 

Roma. Também parabenizar o Palmeiras, que foi vice-campeão e toda a equipe que se envolveu 

na organização desse campeonato. Também à equipe lá de bochas, lá de Santa Juliana, nossos 

parabéns, que sagrou campeão lá na bocha pontobol. E dizer também, uma (ininteligível), diz os 

italianos, a nota triste de hoje, que faleceu ali no travessão Carvalho o Tranquilo Slaviero, que 

era filho de um dos precursores do turismo rural aqui em Flores da Cunha. Então a comunidade 

toda, principalmente lá do Carvalho, de Otávio Rocha, está muito triste com o passamento do 

nosso amigo Tranquilo Slaviero lá, que sempre recebeu bem todos os turistas e foi um grande 

incentivador do turismo pelo nosso interior. Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Silvana De Carli. 

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

Vereador Barp já comentou da nossa ida a Porto Alegre, então estamos sempre atentos a essa 

demanda do setor também muito importante. No sábado pela manhã, acompanhei uma ação 

social ali na sede da AABB, com a Igreja Batista. A gente tem muitas pessoas que são 

voluntárias do nosso município e que estão aí pra ajudar o próximo, então dar os parabéns para 

essa, para esse grupo, que esteve lá fazendo a distribuição de roupas e, também, um lanche para 

os moradores. Na semana passada, eu anuncie a Ecotenda do Recanto da Compaixão aí no 

Andreazza, então no sábado até ela foi instalada ali, a gente recolheu bastante coisa. Só que 

como é um lugar aberto, se preferiu tirar ela e deixar com caixas dentro do mercado, porque ia 

ficar muito exposto ali, então não teria como, como deixar, não é um lugar fechado. Também 

falar pros Colegas Vereadores, que está sendo concluído o estacionamento aqui em frente à 

Prefeitura, vocês devem ter acompanhado, visto aí que tem as máquinas trabalhando. Então o 

estacionamento que vai servir para a Prefeitura, mas principalmente também pra Casa da 

Cultura, que a gente espera, em breve, esteja concluída e, assim, trazer espetáculos para o nosso 

município. Fazer o convite então pros Colegas Vereadores também, quem não viu, o Vereador 

Luizão falou do evento que teremos amanhã, sendo sediado aqui em Flores, sobre o turismo. 

Ainda é possível fazer as inscrições pelo link que está disponível aí no Facebook da Prefeitura, 

teremos diversas atividades aí então com a região, discutindo o setor do turismo aqui em Flores 

da Cunha. Um evento que poderia ser feito em outro município, mas que foi capitaneado aí pelo 

nosso Secretário Tiago, para ser feito aqui em Flores. Também, a Sala do Empreendedor aqui no 

nosso município está oferecendo um curso de prevenção e combate a incêndio. As empresas, 

hoje todo estabelecimento precisa ter uma pessoa habilitada com a RT 14, então eles estão se 

disponibilizando a organizar uma turma, ajudar nesse sentido os nossos empreendedores. Então 
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quem quiser, pode entrar em contato direto aí com a Sala do Empreendedor, ela atende pelo 

whatsapp, que é 9.9602-3828. E também o convite para a semana que vem, onde será feito o 

lançamento então do Flores Mais Renda, uma iniciativa importante do nosso Executivo para 

fomentar a inclusão das nossas pessoas no mercado de trabalho. Então uma parceria pra envolver 

Poder Público, empresas, parceiros, instituições de ensino e cidadãos que buscam oportunidades 

de trabalho. Vai ser feito aqui no auditório da Casa de Cultura Flávio Luis Ferrarini, dia 24 de 

agosto, às 19:00 horas, com a palestra “Depois que tudo deu errado: Reinventando a gestão de 

pessoas”, com Gustavo Casarotto, então estão todos convidados. 

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. No dia 09/08, da audiência pública da Comissão de Assuntos 

Municipais e Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo na Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para tratar da cadeia vitivinícola, 

juntamente com os Vereadores Ademir Barp, Silvana De Carli e Luiz André de Oliveira. Na 

oportunidade, debatemos sobre a alta carga tributária, sobre substituição tributária no suco de 

uva principalmente e a inserção deste produto na cesta básica, o qual faria uma movimentação 

neste que é o principal produto oriundo da uva, que é o suco da uva, suco de uva integral. E com 

encaminhamento dos documentos, esperamos aí chegar até a Secretaria Estadual da Fazenda, dos 

deputados federais para, e o Ministério da Economia para que surta efeito, esta que é uma 

demanda muito antiga da Serra Gaúcha, principalmente de Flores da Cunha. No dia 11/08, 

participei da Mostra Científica na escola municipal Tancredo de Almeida Neves e, no dia 12/08, 

agradeço ao Vereador Clodo, que esteve me, representando esta Casa na Mostra Científica da 

escola municipal 1º de Maio, que ocorreu, dizer que esse evento, a Mostra que ocorre da 

educação infantil até os anos finais do ensino fundamental visa incentivar e estimular o estudo, a 

pesquisa científica e a autonomia nos alunos, por meio da busca de soluções para problemas 

existentes no contexto em que vivem. Destaco que na visita que estive na escola Tancredo de 

Almeida Neves tinham muitos projetos voltados para a sustentabilidade e para a reciclagem de 

plásticos, de roupas e, também, questões de saúde abordadas por alunos do oitavo ano, como a 

questão do aborto. Então é algo que a gente, nos deixa muito feliz ver que os alunos estão cada 

vez mais preocupados com questões ambientais e de saúde. No dia 12/08, estive participando do 

seminário sediado aqui na Câmara Municipal de Flores da Cunha sobre o tema “Vida, Valores e 

Cidadania”, promovido pelo Consepro, juntamente com o Centro Empresarial Jovem. O projeto 

teve início em maio deste ano, com encontros mensais, no formato de painéis, que visam 

proporcionar aos estudantes o contato direto com líderes e profissionais de referência no 

município e conscientizar os jovens sobre moral, política, valores e ética. Tivemos a 

oportunidade de conversar com mais de 60 alunos das escolas Tancredo Neves e Leonel Brizola, 

onde colocamos aqui para eles todo o funcionamento da Câmara, como as leis e projetos são 

criados, assim como toda a sua tramitação. Isso é importante na inserção das crianças no meio 

político, também na, para entender como é o funcionamento dos Poderes Legislativo, Judiciário 

e Executivo. Na parte da tarde do dia 12, recebemos a Vereadora Rita de Cássia Rembowski e o 

Vereador Marco Aurélio Tyska, da Câmara Municipal de Dom Feliciano, que vieram conhecer o 

nosso sistema de transmissão ao vivo das sessões legislativas pelo Facebook. Informo que a 

solenidade para entrega da Medalha Mérito Farroupilha ao CTG Galpão Serrano, conforme 

Decreto Legislativo nº 063/2022, será realizada no dia 22 de setembro de 2022, às 19:00 horas, 

nesta Casa Legislativa. Lembrar a todos que na próxima quarta-feira, dia 17/08, a Comissão de 

Finanças e Orçamento realizará audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do Município para o ano de 2023. Será nesta Casa, às 16:00 horas. Parabenizo a 

todos os colegas que são pais e a todos os pais da nossa comunidade, pela passagem do Dia dos 

Pais que aconteceu no domingo, ontem.  
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Agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos que nos acompanharam durante esta 

sessão, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 15 de agosto de 2022, às 19h59min. 

Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana! 
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