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SESSÃO 2.723 – SESSÃO ORDINÁRIA 

12 de setembro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 12 de setembro de 2022, às 18h12min. 

Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, da imprensa, o Rouglan, público presente nessa 

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

Cumprimento o Daniel Gavazzoni, Chefe de Gabinete; ao Kauã, da Cultura, servidor público; 

sejam bem-vindos!  

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

será executado o Hino Rio-Grandense. Portanto, convido aos Colegas Vereadores, servidores 

desta Casa e público presente para entoarem o Hino Rio-Grandense. (Execução do Hino Rio-

Grandense).  

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 123/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 078/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$12.000,00”.  

Ofício nº 124/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 079/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$488.856,00”.  

E-mail da Coordenação Pedagógica da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que 

encaminha convite para a VIII Feira do Ensino Médio de Flores da Cunha, no dia 12 de setembro 

de 2022, às 08:00 horas, de forma on-line, através do link informado neste convite.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 077/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que “Dispõe 

sobre o uso de carrinhos de compras, em supermercados, hipermercados, atacados ou atacarejo, 

adaptados para atender as necessidades dos cadeirantes e dá outras providências”.  

Redação Final do Projeto de Lei nº 071/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que 

“Autoriza o Município de Flores da Cunha a firmar Termo de Cooperação com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-RS”.  

Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 009/2022, de autoria do Vereador Diego 

Tonet, que “Altera dispositivos da Lei Complementar nº 166, de 23 de dezembro de 2021, que 

reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do 

Município de Flores da Cunha e dispõe sobre o Sistema Previdenciário Municipal, de acordo 

com a Emenda Constitucional nº 103/2019”.  

Indicação nº 197/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o patrolamento e o cascalhamento na estrada Ângelo Doro, no 

sentido Santa Bárbara. 

Indicação nº 198/2022, de autoria do Vereador Oscar Francescatto, que indica ao Senhor Luís 

Fernando Pereira Vanacôr, Diretor Técnico da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), a 

construção de um trevo no km 97,5 da ERS-122 de modo a promover maior segurança aos que 

por ali transitam. 

Indicação nº 199/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciados o alargamento e a preparação da estrada para futura 
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pavimentação asfáltica na estrada das Oliveiras, partindo da ponte sobre o rio Sponga até a 

estrada São Mateus, braço da ERS-122 que liga Otávio Rocha à Flores da Cunha. 

Ofício nº 017/2022, do Vice-Líder da bancada do MDB, Vereador Ademir Antonio Barp, que 

indica o Vereador Vitório Francisco Dalcero para compor a comissão especial de organização do 

programa Vereador Por Um Dia desta Casa Legislativa.  

Ofício nº 07/2022, do Líder da bancada do Republicanos, Vereador Luiz André de Oliveira, que 

informa que este Vereador será o representante da bancada para compor a comissão de 

organização do programa Vereador Por Um Dia desta Casa Legislativa neste ano.  

Ofício nº 015/2022, da bancada do MDB, que informa o recebimento do ofício nº 200/2022, do 

Deputado Estadual Carlos Búrigo, o qual informa que a articulação da bancada do MDB junto ao 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul deu resultado, pois foi concluída a pavimentação da 

estrada Caminhos da Colônia, na comunidade de Santa Justina.  

Ofício nº 016/2022, da bancada do MDB, que informa o recebimento do ofício nº 202/2022, do 

Deputado Estadual Carlos Búrigo, o qual informa o pagamento do convênio celebrado entre a 

Secretaria Estadual da Saúde e o hospital Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha, no valor 

de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para a realização de investimentos e melhorias. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício e e-mail do Presidente do Centro Empresarial de Flores da Cunha, Senhor Gilberto José 

Boscato, que convida para um café da manhã no dia 14 de setembro de 2022, às 08h30min, para 

conhecer a entidade, seus serviços e a Escola de Formação Profissionalizante Senai.  

E-mail do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que 

convida para participar do lançamento do livro “Os partidos políticos e a democracia”, no dia 15 

de setembro de 2022, às 19:00 horas, na OAB/RS e de forma on-line, através do link informado 

neste e-mail.  

Convite da Prefeitura Municipal de Nova Pádua e do Instituto Flávio Luis Ferrarini, para 

participar da 2ª Feira do Livro de Nova Pádua ao ar livre, no dia 15 de outubro de 2022, às 16:00 

horas, no Belvedere Sonda, em Nova Pádua.  

Convite da Teamar Flores, para participar da formação ABA para pais e familiares, no dia 10 de 

setembro de 2022, às 13h30min, no auditório da escola São José, em Flores da Cunha.     

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! Em 

tempo, quero cumprimentar a presença do Gelsomir Corassa, Presidente da Câmara de Antônio 

Prado, Presidente do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, seja bem-vindo a esta Casa 

Legislativa! Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, a imprensa, o Lali, o Alcemiro, público presente e quem nos acompanha pelas redes 

sociais. Indicação 197, solicito que seja providenciado esta melhoria na estrada Ângelo Doro, 

pois a mesma encontra-se em condições precárias e a comunidade solicita a manutenção da 

referida estrada. Solicito que essa indicação seja atendida com brevidade, pois a comunidade está 

aguardando há muito tempo. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Era isso, Senhor 

Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

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

Vereadores; pessoas que nos assistem nessa noite, o Piccoli, o Altemiro, o Meneguzzo, o 

Bassani, Cecconelo, o Kauã, nosso Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni; o Corassa, nosso 

amigo e Vereador lá de Antônio Prado, sejam todos bem-vindos! Protocolamos nessa semana a 

indicação 199, a qual solicitamos ao Prefeito Municipal que seja providenciado o alargamento e 

a preparação da estrada para uma futura pavimentação asfáltica na estrada das Oliveiras, partindo 

da ponte sobre o rio Sponga até a estrada São Mateus, o braço da ERS-122, que liga Otávio 

Rocha à Flores da Cunha. Os moradores da localidade solicitam à Administração Municipal que 

seja providenciado esse alargamento e a preparação para a futura pavimentação asfáltica nessa 

estrada das Oliveiras, pois é uma estrada de grande importância que faz a ligação de uma boa 

parte do nosso município e irá facilitar muito, haja visto que há uma grande vinícola nas 

proximidades e que absorve e processa grande quantidade de uvas de toda a região. Então aquela 

estrada ali, que liga o Capoeirão até a estrada que vai para Otávio Rocha, então uma estrada de 

grande importância e tem aumentado muito o seu tráfego ultimamente, porque é um acesso que 

facilita e muito quem se desloca também para Caxias do Sul, por dentro aqui, utilizando todos os 

asfaltos aí que o nosso interior oferece e que conduz às cidades vizinhas. Então a gente solicita 

ao Executivo um olhar atencioso, um olhar que possa vislumbrar futuramente também essa 

pavimentação asfáltica para aquela estrada que muito irá nos favorecer, não só os moradores, 

mas também toda a região, inclusive também o vizinho município de Nova Pádua. 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, Vereador Luiz André de Oliveira.    

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

que se encontra hoje aqui na, na casa do povo, na Câmara dos Vereadores. Também gostaria de 

dar um boa noite especial ao Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni; a imprensa, na pessoa do 

Rouglan; também destacar a presença então do Senhor Corassa, mais conhecido eu acho que 

Sabiá, né, eu conheço por Sabiá então o Presidente da Câmara de Vereadores de Antônio Prado, 

seja bem-vindo; também destacar a presença do Kauã, chefe de setor da casa da, do setor de 

Cultura do nosso Município. E aproveitando esse gancho, falando de cultura, gostaria de, de 

destacar nessa noite o excelente sete de setembro que tivemos, onde se havia uma expectativa 

muito grande do desfile, pois havia dois anos que nós não tínhamos o desfile de sete de 

setembro. E pude ver nos olhos das pessoas, das crianças que ali desfilaram, a alegria também 

dos pais que acompanharam, com maior orgulho, alegria de se ter um evento do tamanho que foi 

o evento de sete de setembro. Parabenizar então ao Itamar, toda a equipe da Educação, da 

Cultura, na pessoa da Nata, também do Kauã, que não mediram esforços para que esse evento 

fosse do tamanho que foi. Então é aflorando o nosso civismo, fazendo com que cada vez mais 

nós introduzimos aí na, na juventude o amor pela pátria, que jamais nós podemos deixar de 

fortalecer esse vínculo com os pequenos da nossa cidade. Gostaria também de falar nessa noite 

um assunto que o Vereador Oscar Francescatto tocou, na semana passada, que as obras na nossa 

ERS-122, os acessos. E este Vereador, por duas oportunidades, esteve em Porto Alegre, numa 

delas, a última, a gente esteve no dia, o primeiro contato a gente teve no dia 25/11/2021, na EGR 

e, também, no DNIT, buscando uma, uma ferramenta para os acidentes ali no bairro Pérola, entre 

o bairro Pérola, não é bairro, é loteamento Pérola e, também, o bairro São Pedro, que agora o 

lado esquerdo é bairro São Pedro e o lado direito, pro lado de cima, é loteamento Pérola. Então 

faz, o primeiro contato a gente teve foi dia 25/11/2021. O segundo contato a gente teve com o 

Senhor Arthur Lemos, que era o chefe da Casa Civil, que nos prometeu agilidade nessa questão, 

pois esse trecho aí já são sete pessoas que perderam a vida nesse local e até agora não tivemos 

retorno nenhum! E o meu receio é que nessa troca de governo que podemos ter aí no Governo 
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Estadual, dali a pouco também pode sofrer um deslocamento do atual chefe da Casa Civil e pode 

ser que esse projeto, esse plano de nós instalarmos algo ali pra inibir velocidade, inibir os 

acidentes, pode ser que vá pro ralo de novo, né, Vereador Horácio, e todos sabem da importância 

que se tem ali. Temos um colégio que depende, que os alunos fazem a travessia da ERS-122 e é 

muito perigoso! Na oportunidade, levamos um ofício, um abaixo-assinado, mais propriamente 

dito, da diretora do colégio Leonel de Moura Brizola, para que se desse uma atenção especial 

nessa travessia, porque nem todos os pais conseguem acompanhar os alunos para chegar até o 

colégio. E a dificuldade é extrema, é muito grande! E é engraçado que daí os outros locais ali já 

estão fazendo acesso, estão fazendo acesso e não tem muitas pessoas que fazem a travessia! Aí 

eu, de uma certa forma, eu fico até indignado, Senhor Presidente, porque ali nós precisamos 

urgentemente fazer com que se cria algo, pode ser algo bem barato, pode ser um redutor de 

velocidade, que não chega, eu garanto pra vocês, não chega a 10% do valor do que uma rotatória 

dessa que eles estão fazendo! Então eu fico, de uma certa forma, indignado. Talvez não se dão 

muita importância, porque é uma comunidade pobre da nossa cidade. Quero não acreditar que 

seja por isso, mas pode ter certeza que nós vamos ficar em cima, cobrando cada vez mais, para 

que ainda esse ano se tenha a um resultado positivo quanto a isso, porque não vou descansar até 

nós conseguir essa, essa melhoria, porque não é possível tantas lideranças do nosso município 

pleiteando, batalhando para que isso aconteça, os moradores acompanhando, o presidente de 

bairro acompanhando, nós nessa agenda a Porto Alegre, fazendo um esforço tremendo, porque 

todos sabem que ali residem pessoas humildes e elas não tem tempo sobrando pra ir a Porto 

Alegre e conversar com as pessoas encarregadas para resolver esse tipo de situação e nós não 

termos um, um resultado positivo. Então volto a destacar, mais uma vez, acho que ali seria o 

local de se começar ali, depois partir para as outras situações, que eu acredito que ali seja o local 

que mais se precisa no momento. Então deixo aí para todos aí, espero que a comunidade do 

bairro Pérola fique sabendo dessa minha indignação, porque eles são os mais afetado com essa 

situação toda. E pode ter certeza que vai chegar logo, logo ao conhecimento deles essa, essa 

situação de, podemos dizer assim, de deixar essa comunidade de lado. Também gostaria de mais 

uma vez comentar aqui, posso dizer assim, a nossa cadeia da agricultura mais uma vez 

penalizada, tenho familiares que perderam praticamente tudo, Guga, nessa, nessas geadas que 

teve, não bastou aquela que teve, que prejudicou um monte, veio mais duas ou três que castigou 

nossos agricultores. Quando chega na poda, brotação, os agricultores já ficam com o coração na 

mão, por causa da geada fora de época. Aí passa a geada fora de época, chega na época de 

floração, a uva começa a granar, começa o verão, aí vem a situação de cada tempo que se arma, 

já ficam preocupados, porque não sabem o que que vem, pode ter granizo. Então está 

extremamente complicado para os nossos agricultores produzir em nosso município. Por isso a 

gente tem que valorizar cada vez mais os nossos produtores na nossa cidade e tudo aquilo que a 

gente puder fazer para que eles venham ser cada vez mais atendidos para a produção, a gente tem 

que estar fazendo. Então era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado a todos! Uma boa noite e 

uma boa semana! 

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

Vereador Oscar Francescatto.    

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores de todas 

as bancadas, assessoras de bancadas, diretora da Casa; a imprensa aqui presente, a escrita, em 

nome do Rouglan Uliana; nossos cumprimentos também ao Presidente da Câmara de Vereadores 

de Antônio Prado, Gelsomir Corassa, seja bem-vindo a esta Casa! Antônio Prado tem todo o 

nosso carinho, meus familiares são de Antônio Prado, então a gente sempre vê Antônio Prado 

um lado até sentimental. Cumprimentar o Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, aqui presente; o 

Miguel Mascarello, grande bochófilo de Flores da Cunha, que também nos honram com a sua 

presença aqui; o Lali, enfim, pessoal aí, Seu Cecconelo, nossos amigos; Bassani sempre 

presente, marcando presença sempre. E queria dar um abraço todo especial pro meu amigo 

Valdecir Meneguzzo, meu irmão, ele que é empresário da construção civil, ele é comerciante 
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também. O Valdecir acho que já muita gente o conhece também pelo seu hobby, né, que é 

pinturas artísticas, ou seja, técnica de óleo sobre a tela, já expôs no Museu Municipal, nesta 

Casa, na Casa da Cultura, em Caxias do Sul, enfim, em tantos outros lugares, né, Valdecir? Seja 

bem-vindo! Obrigado pela sua presença aqui nesta noite! Bom, o que me leva nesta tribuna são 

vários assuntos. Como suplente e 30 dias, eu tenho que aproveitar o máximo possível. Então eu 

estou dando uma aqui de Faustão, cheio de papeizinhos, né, mas nós estamos aqui para marcar a 

nossa presença. E inicialmente falando sobre a construção dos trevos, né? Antes, porém, dizer 

pro meu amigo Luizão, que eu não acredito que tenha uma discriminação em termos de 

segurança com o bairro Pérola. Não acredito, porque a segurança é geral, os trevo beneficiam 

pobres, ricos, brancos, de todas as raças e religiões, Luizão. E tenho certeza que você viu há 

pouco a reunião com o nosso Prefeito, a preocupação que todos, tenho certeza, todos os 

Vereadores têm igual a nós, os presentes, todo mundo tem interesse na segurança. E os trevos, 

Flores da Cunha foi cortado com a passagem da RS-122. A RS-122 que começa em São 

Sebastião do Caí e termina lá na BR-116, perto de Vacaria, ela cruzou por trás do nosso 

município e, hoje, a demanda aumentou porque a cidade cresceu naquele sentido. Nós temos o 

loteamento Nova Trento, que é composto por três bairros, que era o bairro Sonda, 

Empreendimentos Dallemole e Sgarioni. Hoje está sendo construído aí em frente, mais 

conhecido hotel Santa Rita. E TKA foi feito, Luizão, e tenho certeza que eles vão, não, de São 

Gotardo até cruzar toda a cidade, não tem rico, não tem pobre, não tem nenhum tipo de 

discriminação. E dizer que o meu foco ele é com a travessia, porque estão sendo feito esse do 

Santa Rita. Mas essa travessia do Granja União para a Lagoa Bela, essa é perigosa. É uma reta, 

Guga Forlin, uma reta que não tem o redutor de velocidade, tem a travessia normal. E 

atualmente, enquanto o pedágio estiver lá no travessão Rondelli, Lali, o pessoal, quarenta por 

cento, se tu ficar por aí, dobram à esquerda, e pra dobrar à esquerda, nem refúgio não tem! Então 

uns arriscam, outro vem, outro vai enfim. Sem falar que tem três empresas naquela via, paralela, 

à esquerda, entre elas uma transportadora com 40, 50 caminhões, então imaginem o 

entroncamento aí o que que vira. Pessoal de Antônio Prado, né, Seu Gelsomir, também sentem 

essa questão que está aflorando aí em termos de segurança. Já foi levado um certo material essa 

semana, o que sobrou aqui no Santa Rita, hoje entrei em contato com a gerente da Encopav, que 

está ganhando as licitações aí, que ela que executa as obras, falei lá com a Encopav, que é uma 

empresa de São Leopoldo, falei com a Dona Cecília, que a gente se conhece há bastante tempo, 

por ter locações com alojamento para a construção dessas estradas, então me falou que teria, até 

o Prefeito falou, no sábado, a questão do, da retirada do pedágio. E diz que não teria nada a ver, 

né, porque essa estrada não vai ser fechada, a ciclovia aí não vai ser fechada. Então esperamos aí 

que nós denominamos, né, Rouglan, você foi muito feliz também em colocar lá no jornal, o trevo 

esse denominado então o trevo salva vidas, que realmente eu acho que é pra todos, né? Quem é 

que não cruza aí? Ontem, vi o Luizão, também cruzou por lá, todo mundo cruza, enfim, mas era 

isso aí. Hoje estava entre meus assuntos os numerais das nossas estradas no interior, porque é 

comum nós, nesse menos de 15 dias aqui, foi aprovado a estrada Là Mérica, o Luizão tem mais 

uma estrada aí, São João Bosco, tem o do Maury Fiorio, estou citando apenas algumas, Aurélio 

Scopel, lá em Monte Bérico, aí por Sete de Setembro, Santa Mascarello, o Guaresi, Geraldo 

Santin Guaresi, enfim, as estradas foram feitas, mas hoje há dificuldade de se chegar até aí. O 

waze é a ferramenta do momento. Fiquei feliz porque o Prefeito já me disse que a Secretaria da 

Agricultura já providenciou toda a numeração, apenas tem a questão do patrocinador, mas vai 

ser, claro que aí, né, Diego Tonet, tem aquela questão, estar escondido lá, tu gera menos perigo. 

Aí tu te identifica, hoje a gente sabe que mundo nós temos aí fora. Então escondido ou à 

exposição tem o mal e tem o bem, mas eu acredito que vamos pensar no bem. Então já vai ser 

feito então essa, as placas vão ser colocadas com o número visível até o, meio discreto, pra quem 

possa hoje, o nossos agricultores recebem rações ou recebe qualquer tipo de mercadoria, então tu 

vai te identificar, vai por esse sinal, porque eu acho que hoje o jovem do interior tem que ter o 

mesmo direito que o jovem da cidade. Por que que nós, num sábado, é só discar aí um número, 

manda vir um lanche, dois minuto o motoboy está lá, te entregando? Aqueles do interior também 
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têm que ter o mesmo direito nesse sentido. Mas estou feliz porque o Prefeito Municipal, hoje, já 

comunicou, está tudo pronto, as placas vão ser colocadas, então é mais um avanço desta 

Administração. Deixa eu ver aqui... Também dizer que sobre os desportistas de Flores da Cunha, 

meu amigo Miguel Guaresi, Miguel Mascarello, que tanto reivindicam apoio, Prefeito Municipal 

também nos falou há pouco, que está sendo feito então um edital de credenciamento. Então quem 

quiser dispor desta ajuda para representar o município de Flores da Cunha, poderão se credenciar 

então aí, vai ser um edital do desportista, então eu acho que é um outro grande avanço que 

vamos ter. Por exemplo, puxar a brasa pro meu assado também não, né, mas, no último final de 

semana, no outro domingo, minha esposa correu lá, ela é maratonista, meia maratonista, lá em 

Gramado, tudo por conta, ontem foi representar em Caxias do Sul, além da minha esposa 

Marilei, Luiza Bellincanta, Sérgio Deboni, tivemos também a Kátia Angélica Salvador, Oscar 

Felipe de Araújo Francescatto, enfim, então eles vão, então daqui em diante, eles se pagam 

inscrições, transporte, alimentação, tudo. Claro, tem uns que dizem, vocês não precisam, mas eu 

acho que temos que pensar no modo geral, para não ter que ter, às vezes vim aquelas 

reclamações que param em não bom sentido, né? Então pra evitar esse tipo de problema, então 

temos aí o edital aí pra pessoal se inscrever aí. Eu acho que vai ser muito legal para todo mundo. 

Também está sendo elaborado aí uma convocação para o tenente da, o capitão da nossa Brigada 

Militar, Daniel Tonatto, ele que já reside aqui em Flores da Cunha há vários anos, e nós temos 

uma tribuna livre, né, Vitório e Ademir e Guga, que ela disponibiliza, para os nossos secretários 

pode ser feito direto, e para as entidades através, eles têm que pedir o espaço. Oferecemos, mas 

eles têm que vir aí. Então nós, na política, falamos tanto em segurança, Élio Dal Bó, tudo bem? E 

falamos tanto em segurança e chega na hora, nós temos que convocar o capitão da Brigada 

Militar pra vim aqui, né, Horácio, falar da, como está a segurança, o que que está faltando, o que 

que está precisando. Esses dias foram efetivado, Daniel, seis a sete PMs em Flores da Cunha. 

Isso vem dar mais segurança pro nosso município. Eu acho que isso é, são pontos positivos para 

a nossa cidade e tenho certeza que quem ganha com isso é a população de Flores da Cunha. 

Então são coisas que a gente quer ressaltar aqui, pontos só positivos. Inclusive, só pra encerrar, 

ainda que o apito não tocou, né, Clodo, então vamos falar mais um pouquinho, todo mundo sabe 

dessa fábrica de panelas que está sendo instalada aí, na Linha 80, o nome dela é Multiflon, 

Multiflon, é uma empresa que ela vai gerar em torno de uns 400 empregos. Só que temos aí, 

Luizão, lá não é pobre, nem rico, não tem, esse entroncamento, a descida da família Fontana, 

antes de chegar na ponta, essa saída é perigosa pra quem vai e, também, pra quem sobe. Onde é 

que eles vão? Antes da Keko aí, pro pessoal se situar. Então está aí também uma preocupação do 

nosso Prefeito, que já está providenciando e o trevo já está feito, vai ser colocado lá, é só 

executar, vai sair. Então, para pobres ou ricos, vamos ter trevo em Flores da Cunha e vamos 

salvar vidas, Luizão, que esse é o nosso objetivo de nós, como representantes, temos que fazer a 

nossa parte. E também o povo também faça a sua, porque às vezes não adianta tu colocar trânsito 

tudo legal, tudo em dia, tem que ter a colaboração do povo como usuários. Outra questão que 

hoje, falando com o Miro Fontana, Glademir Fontana, ele que é um ciclista, pedal é uma 

modalidade que cresceu muito nos últimos tempos. O Diego é um da, é um, é um das bike. E 

gente que caminha, gente que ou pedala enfim. E hoje está faltando sinalizações, que até o 

Prefeito já até concordou com nós de colocar pros condutores de veículo: cuidado, ciclistas. 

Então eu acho que também aí é pra evitar mortes também. E hoje tem feito muito, Diego, é um, o 

ciclista ultimamente foi uma época que vocês reclamavam os cachorros soltos no interior, agora 

falta as pistas estreita, tem que conviver ciclistas, caminhantes e veículos, e tem uns que não 

respeitam tanto. Então, de minha parte, sem o apito tocar aí, Seu Clodomir, era isso. Muito 

obrigado, Senhor Presidente Angelo Boscari Junior, e todos presentes aqui. Espero ter 

contribuído alguma coisa com a nossas palavras aí. Nada pessoal, Luizão, apenas em prol da 

segurança de Flores da Cunha. Era isso, pessoal presente e os que nos acompanham em casa no 

Facebook. Esperamos que o pessoal ligue o Facebook. Até eu vou sugerir ao Presidente da Casa, 

que durante o, na segunda-feira, seja colocado aí nas ferramentas sociais, convidando a 

população, Angelo, para que nos acompanhe pelo Facebook, porque nem todos sabem! Então tu 
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sabe que hoje o povo tu tem que mostrar, diz, ó, aciona lá, tu vai ouvir os vereadores, a 

preocupação dos vereadores enfim. Era isso. Meu muito obrigado! Uma boa noite a todos! Volto 

nas Explicações Pessoais. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Quero também cumprimentar 

ao suplente de vereador lá de Antônio Prado, o Cleber Leite, seja bem-vindo, acompanhando aí o 

Presidente Corassa. Nesse momento, a palavra está à disposição do Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Cumprimento o nosso Presidente da 

Casa, Vereador Angelo; os demais Colegas Vereadores, os assessores e servidores desta Casa, 

cumprimento especial ao Presidente da Câmara de Vereadores de Antônio Prado, ao suplente de 

vereador também lá de Antônio Prado; o Daniel, o Chefe de Gabinete; o nosso Presidente do 

MDB, o Élio Dal Bó; demais pessoas aqui presente; um cumprimento especial também ao 

colunista do jornal O Florense, o Rouglan Uliana; as pessoas que se encontram aqui presente e os 

que nos acompanham através do Facebook. Quero trazer novamente a esta tribuna o assunto 

abordado por mim no dia 22 de agosto, quando falei sobre os malefícios dos cigarros eletrônicos. 

Ao acompanhar o noticiário, li no dia primeiro de setembro, que o Ministério da Justiça 

determinou que 33 empresas suspendam a venda de cigarros eletrônicos, sob pena de pagarem 

multas diárias de cinco mil reais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, com a 

justificativa de que os cigarros eletrônicos são comercializados livremente, por diferentes tipos 

de empreendimentos, como lojas, tabacarias e páginas na internet, apesar de serem ilegais. O 

Ministério da Justiça afirma que as empresas autuadas agem com falta de transparência e boa-fé 

e que induzem aos consumidores a acreditarem que os cigarros eletrônicos são produtos legais. A 

comercialização de cigarros eletrônicos é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

no Brasil desde 2009. O Ministério da Justiça afirmou que desde então atua preventivamente no 

combate à venda e ao uso do aparelho. Por isso enfatizo novamente a urgente necessidade de 

uma campanha educativa por parte do Poder Público Municipal, para orientar principalmente os 

nossos jovens dos malefícios dos cigarros eletrônicos. Só a repressão à venda dos cigarros 

eletrônicos não irá demover o jovem do consumo, é necessário a conscientização. Por isso 

também enfatizo de que os, nossa Secretaria da Saúde, nosso Prefeito Municipal olhe com 

carinho essa possibilidade de se fazer uma campanha educativa para que nós conscientizamos os 

nossos jovens do malefício do cigarro eletrônico. A gente sabe que a prevenção é a melhor forma 

de evitar o vício e o consumo desta droga. Senhor Presidente, trago outro assunto que acredito 

ser importante comentar. Estudos apontam que o plástico é um dos elementos mais poluentes que 

consumimos. Ele está presente em quase tudo e o seu descarte geralmente é inconsciente e muito 

prejudicial ao meio ambiente. Como tenho feito falas sobre a urgente necessidade de nos 

conscientizarmos sobre a real necessidade de prevenção e conservação do meio ambiente, vou 

falar hoje sobre as sacolas plásticas usadas nos estabelecimentos comerciais. Como é difícil 

imaginar nossa vida sem as sacolas plásticas, seja para carregar uma compra ou para forrar um 

cesto de lixo, as sacolinhas já fazem parte do nosso dia a dia. Mas é importante procurarmos 

alternativas e reduzirmos o consumo das sacolas plásticas. Sabemos que as sacolas plásticas são 

responsáveis por bloquear bueiros, causando enchentes, sufocar animais marinhos ao serem 

confundidas com alimentos, poluição visual, entre outros transtornos. E o pior de tudo é que elas 

são leves e podem se deslocar facilmente com uma batida de vento. Se analisarmos, muitas vezes 

usamos sacolas plásticas sem que haja uma real necessidade. Por exemplo, ao comprar um objeto 

pequeno e leve que cabe no bolso, por que pedir a sacola plástica? Se vamos à padaria comprar 

pães e acondicionamos os alimentos dentro do saco de papel, por que usar mais a sacola plástica? 

Podemos observar que o consumo das sacolas plásticas é mais um hábito do que uma real 

necessidade. Por isso é indispensável a nossa reeducação e a reflexão sobre a real necessidade do 

uso das sacolas plásticas. Se planejarmos o dia das nossas compras, podemos levar uma mochila 

vazia ou até mesmo uma sacola retornável. É importante compreendermos que a nossa 

responsabilidade pelo lixo produzido não termina quando jogado no lugar certo. Tudo aquilo que 

foi descartado por nós continua fazendo parte do nosso planeta Terra e o impacto ambiental 
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gerado pelo mesmo pode durar anos, décadas ou séculos. Então observamos, nós também, uma 

conscientização para o melhor uso das sacolas plásticas que nós pegamos nas nossas compras. E 

muitas vezes lá no mercado mesmo, cada produto vai em uma sacolinha plástica. Então nós 

também, como consumidores, podemos avisar lá o que está fazendo o empacotamento, utilize 

menos sacolas, é uma tomada de consciência nossa. A gente sabe que tem lugares ali que já estão 

fazendo campanhas mais, digamos, à frente, com leis, impactando quem sabe até numa possível 

eliminação das sacolas plásticas. Mas isso é um assunto mais para adiante. Por enquanto, acho 

que é importante cada um de nós nos conscientizarmos, que nós podemos pegar aquela nossa 

sacola retornável que está lá na nossa casa, engavetada, e quando nós formos fazer uma compra, 

levar ela e dizer para o empacotador, coloque esses produtos dentro desta sacola retornável. O 

meio ambiente vai agradecer e muito o que nós vamos fazer ou o que estamos fazendo. E pra 

finalizar, Senhor Presidente, infelizmente preciso falar sobre a retirada da galeria dos prefeitos 

que estava no hall de entrada do Centro Administrativo Ângelo Araldi, cujo assunto já foi 

comentado por mim no dia oito de agosto e que inclusive rendeu uma frase de destaque na 

coluna escrito pelo nosso amigo Rouglan Uliana, do jornal semanal O Florense do dia 12 de 

agosto. Como este assunto é pauta nas rodas de conversa de muitas pessoas de nossa 

comunidade, peço à Administração que nos explique o porquê de tanta demora para recolocar a 

galeria dos ex-prefeitos. Sabemos que a história dos últimos 98 anos de nosso município passa 

por estas personalidades que muito bem conduziram o nosso município, ajudando e muito a 

alavancar o nosso progresso e desenvolvimento. Reitero, mais uma vez, que a galeria dos ex-

prefeitos é uma homenagem e um sinal de gratidão, eterniza o agente administrativo e o retira do 

anonimato, dando destaque para quem tanto trabalhou por Flores da Cunha tornar-se uma cidade 

pujante e alvissareira. Portanto a comunidade espera por um posicionamento da nossa 

Administração Municipal. Seria isso por hoje, Senhor Presidente. Muito obrigado pela atenção e 

uma boa noite a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

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

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Conforme prevê o Regimento Interno desta Casa, em seu inciso IV, do artigo 212, as contas do 

prefeito e vice deverão ser votadas em sessão exclusiva, e a votação será feita de forma nominal. 

Esclarecendo que o parecer prévio do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por 

decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Portanto, solicito que os Vereadores 

manifestem seus votos à medida que forem chamados, votando em sim, a favor da matéria, ou 

não, contrário à matéria. Conforme o artigo 25, inciso II, o Presidente da Casa também vota. 

Está em pauta, o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2022, 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”. 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 à aprovação das contas de Governo do exercício de 2018, 

apresentando o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2022, que opina pela aprovação das contas. 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

público aqui presente, imprensa, demais pessoas já mencionadas, todos que nos assistem pelo 

canal do Facebook, meu muito boa noite! Trago aqui algumas informações, alguns números 

prestados na quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2018, onde a administração Lídio Scortegagna 

e Almir Zanin prestaram contas do ano, destacando ações em cada área. À educação foram 
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investidos 1,2 milhão pra construção do novo ginásio da escola São José; 3,9 milhões do 

transporte gratuito estudantil, entre outras ações. Nas obras, foram pavimentados 26,1 

quilômetros, somando um investimento de 14,6 milhões, além de cerca de 1,3 milhões investido 

na terraplanagem e repasse do terreno para empresa para construção dos 144 apartamentos 

populares no programa Minha Casa, Minha Vida. Nas áreas de saúde e social, foi incluída, 

concluída a UBS de Otávio Rocha e realizado o repasse de 3,4 milhões para auxiliar o hospital 

Nossa Senhora de Fátima, por meio de contrato de prestação de serviços hospitalares. Já, na 

agricultura, foram mais de 3,4 mil horas de serviços de máquinas terceirizadas para 251 

propriedades. Algumas áreas, Senhor Presidente, cresceram, outras diminuiram. Isso resulta em 

um equilíbrio fiscal que propiciou que conseguíssemos efetivar o que tínhamos previsto em 

receitas e arrecadações, com a pequena ampliação. Fechamos o ano com chave de ouro e 

aumentou na arrecadação em relação ao ano previsto em alguns impostos, como o IPVA. O 

superávit, na época, era esperado em dois por cento e orçamento era de 110 milhões, onde se 

representa cerca de dois milhões de superávit. Essa é a minha contribuição, Senhor Presidente. A 

gente teve ciência da, dos pareceres do Tribunal de Contas e pedimos aqui também 

humildemente a essa Casa Legislativa que hoje julga e vota as contas dos ex-prefeitos, em 

específico ao ano de 2018. Era isso e meu muito obrigado!  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, estamos discutindo a 

aprovação das contas da administração do prefeito Lídio e do vice-prefeito Zanin do ano de 

2018. O parecer favorável expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 

mostra que os gestores públicos cumpriram com as exigências legais, onde os gestores aplicaram 

corretamente os recursos públicos, além de planejar adequadamente a gestão. Ao ter as contas 

aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o órgão fiscalizador 

vislumbra que toda a sociedade foi beneficiada, pois a boa gestão administrativa promoveu 

melhoria na qualidade de vida de todos os cidadãos e cidadãs. Devemos enfatizar que todo o 

trabalho da administração no ano de 2018 esteve voltado em pautas de interesse coletivo, como 

educação, saúde, moradia, rodovias, empregos, agricultura, redução das desigualdades sociais, 

entre outros, trabalho desenvolvido com seriedade e em prol de toda a nossa comunidade. Por 

isso peço aos Nobres Colegas Vereadores a aprovação dos gastos da administração municipal do 

nosso município no exercício de 2018. Obrigado pela atenção! 

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

que ainda nos acompanham e já citadas, estamos aprovando, estamos discutindo o projeto de 

decreto legislativo das contas do prefeito Lídio Scortegagna e do vice Almir Zanin. Uma 

administração inovadora, séria e responsável tivemos nessa gestão, aonde obtivemos muitos 

avanços, inúmeras obras e ações em todo o período desse excelente trabalho realizado pelos 

gestores, prefeito Lídio Scortegagna e Almir Zanin, vice, referente ao ano de 2018 aonde 

estamos aqui discutindo e vendo de todo esse trabalho dessas contas do exercício de 2018. Todos 

os índices atingidos como a lei preconiza e, por conta dessa gestão séria, nenhum apontamento. 

Solicito então aos Nobres Pares a aprovação desse projeto legislativo. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado!  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então nós estamos aqui 

avaliando o parecer favorável da auditoria feito nas contas do governo de 2018. Há 15 dias atrás, 

nós apreciamos também as contas de 2019, onde foram apontados alguns erros que foram 

justificado pela administração anterior. E, no ano de 2018 também, nós temos aqui alguns 

apontamentos também que foram explicados durante o ano de 2018 e na justificativa que diz 

aqui, o administrador afirmou que a inconformidade foi corrigida no exercício de 2019, 

destacando que havia disponibilidade suficiente na conta de recursos livres para a cobertura de 

valores restituíveis. Não juntou documentação quanto ao particular. Então o Tribunal acatou a 

justificativa que o gestor deu, na época, aprovando as contas. Não havendo apontamentos 

maiores, então nós, através da Comissão de Finanças, também demos parecer favorável, porque 
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segundo como eu falei, quem avalia os números, a avaliação dos números é o Tribunal de Contas 

e esta Casa então só vai avaliar o parecer que a gente recebeu do Tribunal de Contas. Então 

estando tudo ok, o Executivo da época se dispôs a acertar as irregularidades que tinham no 2018, 

acertando então, corrigindo em 2019, então também eu sou favorável à aprovação das contas de 

2018. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A votação será nominal. 

Portanto, solicito aos Vereadores que manifestem o seu voto a medida que forem chamados, 

votando sim, sendo favoráveis a matéria ou não, sendo contrárias a mesma. Portanto, faremos a 

chamada em ordem alfabética e, também, o processo de votação eletrônica. (Processo de votação 

eletrônica). Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Sim, sou amplamente favorável, Senhor 

Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Carlos Roberto 

Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Sim, sou favorável, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Clodomir José 

Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Sim, favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Horácio Natalino 

Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Sim, sou favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Luiz André de 

Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Sim, favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Oscar Francescatto. 

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Sim, aprovado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Sim, favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Presidente Angelo Boscari 

Junior, como neste caso o Presidente desta Casa Legislativa também vota, meu voto é sim, 

favorável. Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2022 aprovado por unanimidade em votação 

nominal. 

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

Projeto de Lei nº 077/2022; para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2022, a Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 009/2022, a 

Redação Final do Projeto de Lei nº 071/2022 e os Projetos de Leis nºs 078 e 079/2022; para a 

Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto de 

Lei nº 073/2022. 

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 
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Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, inicialmente quero 

parabenizar a todos os organizadores, as escolas, as entidades e o público presente na, no desfile 

de Sete de Setembro e as pessoas que prestigiaram, que demonstraram a reverência a nossa 

querida pátria amada Brasil. Também falar que estive no sábado, dia 10, juntamente com o nosso 

Presidente, os nossos Colegas Vereadores Ademir, Diego e Luiz, no Centro Administrativo 

Ângelo Araldi, recepcionando a Chama Crioula, evento que abriu a programação dos Festejos 

Farroupilhas de nosso município de 2022 e contou com a presença de autoridades e dos nossos 

tradicionalistas. Essa tradição da Chama Crioula começou em 1947, quando os tradicionalistas 

Paixão Côrtes, Cyro Ferreira e Fernando Vieira retiraram uma centelha do fogo simbólico da 

pátria e acenderam o primeiro candeeiro crioulo, em Porto Alegre, representando a coragem, a 

união dos povos e o amor do gaúcho e da gaúcha pela sua terra. Com o intuito de valorizar e 

difundir a cultura gaúcha e mostrar a diversidade do povo gaúcho, suas origens e territórios, os 

Festejos Farroupilhas de 2022 têm como tema “Etnias do Gaúcho: Rio Grande de muitas terras”. 

Portanto, as celebrações alusivas à revolução Farroupilha de 2022 celebram a pluralidade 

presente na composição do povo gaúcho. O patrono dos Festejos Farroupilhas deste ano é o 

Senhor Adair de Freitas, cantor, compositor, gaiteiro e violinista com mais de 50 anos de 

carreira. Com 76 anos, é natural de São Gabriel e é o autor de canções que se tornaram clássicos 

do cancioneiro regional. Flores da Cunha anuncia que, de 14 a 20 de setembro, no Parque da 

Vindima Eloy Kunz, estará acontecendo a programação alusiva à Semana Farroupilha, uma vasta 

programação para cultuar a tradição gaúcha. Por hoje era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado pela atenção! E uma boa noite a todos e todas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Oscar Francescatto.  

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais 

pessoas que ainda nos prestigiam aqui com a sua presença. Neste espaço, quero parabenizar a 

sociedade de bochas, modalidade areia de Monte Bérico, pela conquista que tiveram no final de 

semana, de campeão municipal de bochas, ao vencer a equipe do São Pelegrino, lá na 

comunidade de São Paulo, aqui na capela São Paulo, está sendo expostas aí então as fotos da 

comemoração, participação dos atletas, também de autoridades. (Exibição de imagens através da 

televisão). Lembrando que até pouco tempo, esse esporte milenar que vir, foi trazido por nossos 

italianos, Diego, da Itália, estava quase esmorecendo, estava acabando, tanto que não havia 

participação do município, não era municipal, era entidades, eram grupos que organizavam esse 

campeonato, chegou o ponto de sentir o fim das bochas, Ademir! Mas felizmente, aí agora, faz 

parte do DMD, então o DMD também ajuda, está aí a presença do Márcio, do Prefeito César, 

enfim, então todo mundo felizes. E a nossa assessora da bancada, a Marina, já está enviando para 

direção do Monte Bérico, na pessoa do (ininteligível) Gregolin e do seu capitão Ivanir Rossi, lá 

da comunidade de Monte Bérico, uma moção de congratulações pela conquista, anexado com 

uma foto desta conquista pra aquela comunidade, que fez por merecer e, também, para os 

vencidos, nossos cumprimentos aí pro pessoal do bairro São Pedro, que é a equipe do São 

Pelegrino. E também, endossar as palavras do Colega Vitório Dalcero sobre o desfile em Flores 

da Cunha. Eu diria que fazia anos que a gente não via uma multidão aglomerada ao longo da 

Borges de Medeiros, catorze mil pessoas se fizeram presentes. Então está de parabéns Flores da 

Cunha! Significa que quando há participação, Vitório, pessoal ainda tem, há civismo. De minha 

parte era isso. Um abraço a todos! Uma boa noite e uma boa semana!    

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

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

pessoas que ainda nos acompanham, também não podia deixar de falar do grande evento do sete 
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de setembro, as entidades, as escolas, todos os envolvidos e principalmente o público que se fez 

presente. Foram inúmeras bandas que a gente viu, que umas retornaram, umas se modernizaram. 

Temos uma banda nova surgindo lá na escola Antônio de Souza Neto, no Mato Perso, então a 

gente quer parabenizar aquela escola lá também, pela iniciativa, pelo excelente trabalho feito 

pelos maestros também naquela escola. E as outras tantas que já são conhecidas nossas, mas que 

inovaram esse ano e atraiu todo esse público. O civismo realmente parece estar voltando, está 

começando a despertar novamente também nas nossas crianças, ele é muito importante. A pátria 

a gente tem que ter sempre um cuidado e sempre um amor pelo que é o nosso chão. Então o sete 

de setembro mostra esse orgulho que temos que ter pela nossa pátria. Também no sábado, 

estivemos junto com os Colegas já mencionados ali, recebendo a Chama Crioula aqui, junto ao 

Centro Administrativo, e toda a programação que se estende agora, da Semana Farroupilha, 

demonstrando assim esse orgulho gaúcho, que nem diz o, dizia lá o Sepé Tiaraju, né, essa terra 

tem dono. Então é muito importante nós mantermos toda essa história e essa tradição do povo 

gaúcho também durante os festejo da Semana Farroupilha. Ontem também, lá em Otávio Rocha, 

no Parque da Gruta, tivemos o encontro dos carros quadrados, que é um grupo aqui de Flores da 

Cunha e de outras também, outras cidades que vieram se encontrar lá no nosso Parque da Gruta. 

Então é lá os gols, as parati, saveiro, né, um pouco mais retrô e demonstrando, assim também, 

mais uma organização esses grupos que se organizam pra confraternizar, trazendo a família e foi 

um encontro muito bonito lá, em Otávio Rocha, desse pessoal aí dos Quadrados da Serra. Então 

parabéns a eles, aos envolvidos! E que outros grupos surjam assim também na nossa cidade, 

sempre promovendo a união, o encontro e a confraternização e organização. Por ora era isso, 

Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Destacar então, Senhor Presidente, a nossa 

semana passada, então tivemos o desfile de sete de setembro, como eu falei. Fiquei um pouco 

chateado de não ver o colégio São Rafael com a banda, né? Estava esperando o colégio São 

Rafael com a banda, que é uma das, um dos colégios que a banda é, é grande, todo mundo fica 

na expectativa, esperando o São Rafael, me surpreendi de, de não tê-la, não ter desfilado. 

Também teve outros colégios que não desfilaram e a gente fica um pouco triste que isso 

aconteça. Então destacar então o sete de setembro, algo bastante grandioso então, que nem o 

Vereador Oscar falou, catorze mil pessoas, né, anos que não se via isso, mas é o reflexo da 

pandemia, do bom tempo e que não teve outras, outros eventos também no dia. E o pessoal 

estava carente por isso. Também falar então do sábado, que a gente esteve ali então 

recepcionando também a Chama Crioula, abertura da Semana Farroupilha, que começa dia 14 

até o dia 20. Estendo aí então o convite a todos os moradores de Flores da Cunha, que venham e 

participa, que a nossa cultura seja cada vez mais evidenciada. É, no Parque da Vindima, isso aí, 

obrigado, Clodo. E então era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Diego Tonet.  

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

da Câmara de Antônio Prado, o Corassa, seja bem-vindo também. Também não poderia deixar 

de falar sobre o sete de setembro, um evento bonito que aconteceu na última semana, que contou 

com um público muito grande. Eu acredito que poucas vezes talvez Flores da Cunha viu um sete 

de setembro com tanto público, não só participando como também assistindo. Eu também tive a 

presença de estar desfilando a convite do Flores do Bem, voluntariado, representando os 

doadores de sangue, esteve comigo a diretora da Câmara, a Rosma também. Obrigado também, 

Rosma, pela parceria. E a todas as escolas também que estiveram ali, todas as entidades que 

estiveram demonstrando o seu patriotismo nessa, nesse sete de setembro. Nesta época, que agora 

também muitas vezes envolvemos a questão de, temos o período de eleições e às vezes se 
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confunde um pouco, mas nunca acho que antes se viu tanto a demonstração de patriotismo como 

nesse último sete de setembro que aconteceu aqui em Flores da Cunha. Então parabéns a todos! 

Queria também falar sobre, complementar um pouco, então estaremos entrando na Semana 

Farroupilha, tivemos a, acompanhei também a, o recebimento da Chama Crioula no sábado e, 

agora então, dia 14 a 20 de setembro, como os Colegas já mencionaram, acontecerá então a 

Semana Farroupilha no Parque da Vindima, então que conta com uma série de eventos que 

celebra a tradição gaúcha, com muita música, com curso, jogos campeiros e bailes, além do 

restaurante com gastronomia típica. Toda a programação então pode ser acompanhada na, nas 

redes sociais da Prefeitura de Flores da Cunha. No domingo, estive prestigiando também a missa 

e o almoço festivo na capela Sete de Setembro. Queria aqui já, desde já, parabenizar todos que 

estiveram lá, principalmente a comunidade que organizou, Colega Oscar também esteve 

presente, muito bom o almoço que fizeram lá. Hoje pela manhã, participei também da Feira do 

Ensino Médio que ocorreu de forma on-line e contou com a participação de diretores das escolas 

municipais e estaduais de Flores e que apresentaram seus projetos. Também presente esteve o 

Secretário de Educação Itamar, Prefeito César. E a todos os diretores também, queria agradecer 

pelo, pela explanação dos seus projetos e pela boa condução de todas as escolas aqui do 

município. E pra encerrar, queria só falar sobre o acompanhamento, na última semana, da obra 

que está acontecendo de pavimentação na Júlio de Castilhos. Então parabenizar a todos que estão 

à frente, junto ao departamento de Obras, a Secretaria de Obras. E pedir um pouco de cautela 

também pros moradores, os usuários desta via nos primeiros dias, visto que também, em reunião 

hoje de tarde com o Prefeito, nos foi informado que a sinalização vai demorar cerca de uns 15 

dias, que é o tempo que demora pra então haver a cura do asfalto. E sabemos que é um, um lugar 

íngreme, então que pode acontecer um, o pessoal pode imprimir uma velocidade acima da média 

e poderá vir a acontecer algum acidente, então que tenha uma cautela nesses primeiros dias. No 

mais era isso. Muito obrigado e uma boa noite!    

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodo Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Quero aqui cumprimentar 

então os colega, o Colega Vereador Corassa, o Cléber, obrigado pela visita de vocês; todas as 

pessoas já citadas. Eu começo aqui trazendo uma informação, que na semana passada eu 

comentei que o trevo de Lagoa Bela seria feito também pela EGR, então foi uma falha minha, eu 

peço aqui, reiterando então essa informação. A verdade é que enquanto existir o desvio do 

pedágio, a EGR não vai fazer trevo nesse acesso aí. Isso a gente sabe que é assim que funciona. 

Então enquanto o pedágio estiver nessa localização, a EGR não vai fazer esse trevo. Eu queria 

também comentar sobre o sete de setembro. Eu concordo com o Luizão, acho que é inaceitável 

que as escolas estaduais somente o Frei Caneca participe, né, as outras escolas não tiveram esse 

interesse. Às gestões das escolas eu cobrei, lá na comunidade de São Gotardo também, toda a 

infraestrutura, todo o equipamento pra banda, os instrumentos, a roupa e a diretora, a direção da 

escola decidiu não participar. Eu acho que independente de ter banda ou não, a escola poderia ter 

participado, dar a possibilidade dos alunos escolher, poderem virem aqui na cidade, desfilarem, 

conhecerem como que é patriotismo nosso. E com relação à sete de setembro, então vale destacar 

que não só Flores da, Flores da Cunha foi um exemplo pra nós, foi o, dos últimos anos, o melhor 

ano de desfile, talvez por ter ficado dois anos parado, então as pessoas quiseram vim, quiseram 

se apresentar, famílias inteiras, escolas inteiras, entidades, mas eu acho que no Brasil todo foi um 

exemplo de patriotismo verde e amarelo. Muitas pessoas brasileiras a gente viu, a gente 

presenciou, que jogavam a nossa bandeira no chão, que pisotearam a nossa bandeira e no dia sete 

de setembro, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, todos, a maioria, a grande maioria dos 

brasileiros mostrando como se deve respeitar o nosso manto verde e amarelo. Esse foi um 

exemplo, a grande mídia tentou esconder, tentou abafar, mas os brasileiros foram à rua, 

mostraram como que tem que ser o nosso patriotismo, isso tem que ser levado em consideração. 

Então parabenizar a todas as pessoas que participaram, as entidades, a organização do nosso 
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desfile municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura, todos imbuídos, vários convites, 

todas pessoas participando, a organização. E depois do desfile, um grande exemplo: a limpeza 

pública. Dificilmente você viu algum comentário de vandalismo, de depreciação no, dos 

investimentos públicos, dos prédios públicos por pessoas que foram lá pra fazer malvadez. Então 

parabéns a todos os brasileiros!  

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

Presidência). Transfiro o meu tempo ao Colega Vereador Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; obrigado, Colega Guga; 

Senhores Vereadores, a bancada do MDB quer deixar aqui os cumprimentos à chapa eleita do 

nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua, no último 

domingo, domingo retrasado, dia quatro, aonde foi eleito o presidente, Ricardo Pagno; o vice-

presidente, a Diana Rossi; o primeiro secretário, Fabiane Veadrigo; segundo secretário, Sídnei 

Trentin; o primeiro tesoureiro, Alexandre Bombardelli; segundo tesoureiro, Andrei Vezzaro; e os 

suplentes, Luciane Lorenzet Toscan, Leandro Viasiminski e Daniel Giotti, ali também 

assessorados por todo o seu conselho fiscal. Então queremos deixar os nossos cumprimentos, 

pelo trabalho feito naquele domingo, de toda a equipe do Sindicato, nas comunidades, na eleição. 

E desejar aos eleitos um profícuo trabalho, um trabalho sério que será realizado, com certeza, por 

esses membros agora do Sindicato. Também deixar o nosso abraço ao Olir Schiavenin, que 

durante 36 anos prestou bons serviços diante do nosso Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais 

de Flores da Cunha e Nova Pádua. Então a gente quer deixar o nosso abraço, o nosso desejo de 

um trabalho bonito, de um trabalho de dedicação, porque sabemos da importância que o nosso 

Sindicato tem para nossa cidade Flores da Cunha e, também, de Nova Pádua. Então desejar aos 

eleitos ali uma grande gestão, um grande trabalho e muitas e muitas conquistas que o Sindicato 

já vem conquistando há 50 anos todas essas, essas ideias levadas a sério, todos os ideais para o 

nosso agricultor. Então são conquistas que foram atingidas, que foram sempre levadas adiante 

pelo nosso Sindicato. Então um agradecimento também ao seu Olir e toda a sua equipe e, agora, 

desejando um trabalho com excelência para o Ricardo e toda a sua equipe. Então um excelente 

trabalho a eles e o nosso abraço enquanto Câmara de Vereadores, enquanto bancada do MDB. 

Muito obrigado, Senhor Presidente! 

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

Presidência). Ainda em tempo, não podia deixar de comentar o pronunciamento do Francescatto, 

nosso amigo (ininteligível) e Vereador. Sei que tu tens pouco tempo aqui pra fazer a tuas 

reivindicações, mas pra questão que eu comentava era questão de prioridade, Senhor Vereador, 

prioridade! Se eu pedir pro senhor quantas pessoas morreram no acesso do União, dali a pouco o 

senhor não vai saber me dizer quantas pessoas morreram ali. Mas aquele, aquela situação do 

bairro Pérola, eu sei lhe informar quantas pessoas morreram ali, e foram sete! Mas não me 

surpreende a sua, a sua colocação e dali a pouco a tua defesa, porque tu quis andar na frente, 

botou até no jornal ali a colocação de que haveria necessidade, sabendo o senhor que já estava no 

projeto, já estava no plano de, estava na, no planejamento da EGR de fazer essa, essa rotatória, 

mas o senhor quis ganhar os louros, não tem problema nenhum! Nem levo muito em 

consideração isso daí. Fica tranquilo! Mas eu volto a repetir, que o bairro Pérola, precisamos 

urgentemente fazer algo para que nós possamos dar tranquilidade para os pais, mães, que muitas 

delas me procuraram, inclusive o colégio me procurou para que se fizesse um dispositivo ali, e 

não foi pedido rotatória, não foi pedido nada além disso. Foi pedido um redutor de velocidade 

simplesmente. Então, Senhor Vereador, é uma questão de prioridade! Eu acho que ali a 

prioridade é a vida e temos que batalhar por isso. Que nem eu disse, não quero levar dali a pouco 

fazer com que as pessoas venham a pensar que, que não é uma questão de, de pobreza, mas o 

bairro Pérola, quando se fala em bairro Pérola, muita das vezes se deixa de lado, em segundo 

plano. Então, e não é questão de Prefeitura também isso. Dali a pouco o senhor comentou 

achando que eu quis criticar o Governo, mas não, não é uma questão de Prefeitura. Ali, o senhor 
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sabe que não é uma questão de Prefeitura, é uma questão de Estado. E a minha luta e a minha 

batalha é através do Estado, né, para que nós possamos criar algo ali para inibir as mortes. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

VEREADOR DIEGO TONET: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 

Transfiro a palavra ao Vereador Oscar.  

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, só 

respondendo aí ao meu amigo Vereador Luizão, é dizer que em relação aos trevos, eu acho que 

não podemos, por que citar o Pérola? Isso me lembra quando atualmente, em plena campanha, 

sempre procuro pegar o lado fraco da corda para falar. Um trevo ele tanto ele faz na frente do 

Parque dos Pinheiros de que no Pérola, porque ir pro lado do Pérola é dizer, eu estou com o lado 

fraco da corda. Eu conheço a comunidade do Pérola, conheço família por família e são todas 

pessoas do bem e do trabalho. É só de manhã tu ver aquela calçada no, que leva no sentido 

Florense, a quantidade de pessoas que sai da, do bairro Pérola em direção à fábrica de móveis 

Florense para o seu trabalho. Então não é questão de pegar o pé. Tu teria que pegar, né, Luizão, 

uma, um bairro, um bairro teoricamente mais elitizado como exemplo e não o Pérola pra se atirar 

de vítima! E nós, eu tenho certeza que todos vereadores, os que nos acompanham pelo Facebook 

eles sabem que independente de qualquer coisa nós queremos um trânsito que evite acidentes, 

que evite mortes. Você falou número sete, né? Eu não contei as vítimas, eu só sei que naquela 

travessia dá impressão que, lá da travessia do Granja, vemos mortes recentes aí, que isso aí 

independente de qualquer coisa tem que ser feito todos os trevos, os citados aí na tribuna por 

mim hoje. Mas se todo mundo estar na mesma direção, vamos em prol dessa causa para o bem 

de todos e para que não percamos vidas nesses trevos. Era isso, Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores e demais pessoas.   

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para Declaração de Líder de Governo. 

(Assentimento da Presidência). Obrigado, Presidente! Quero trazer a conhecimento de vocês 

então algumas informações do nosso Executivo Municipal. Hoje então foi entregue o primeiro, 

os primeiros certificados daqueles curso que o Executivo, juntamente com Senai, está 

proporcionando através das carretas que a gente vê estacionados na cidade, então hoje, dezesseis 

eletricistas concluíram o curso de eletricista predial, então um curso de 160 horas, 40 dias de 

atuação. Então já está em curso também o curso de costura e, antes do final do ano, 

provavelmente no final de novembro, começará também o curso de solda para as pessoas, os que 

querem se aprimorar aqui na nossa cidade de Flores da Cunha. Também informar que nós temos 

as farmácia solidária, que hoje ela está lá no bairro União e a partir da próxima quarta-feira, dia 

14, ela mudará de endereço, então ela estará sendo instalada aí na, na Frei Eugênio, 2150, bem 

na esquina do nosso posto de saúde central. Sobre obras, também eu queria dizer aqui que as 

obras andam a todo vapor, agora, com o tempo contribuindo, então nós podemos alavancar 

bastante obras. Como foi comentado, a Júlio de Castilhos então ela foi pavimentada e, nos 

próximos dias então, aguardando a pintura pra que ela seja entregue definitivamente a toda a 

nossa comunidade. Lá em Otávio Rocha, então amanhã, começa a sequência da Uva Moscato, 

então pavimentação daquela rua, a Don Finotti ali onde que foi feito a repavimentação também, 

que teve um problema de afundamento na, da estrutura de canalização, também então vai ser 

feita a repavimentação completa. Na rua César Piardi, no Parque dos Pinheiros, no União, a rua 

principal vai ser toda ela refeita, no Monte Belo, a estrada das Indústrias então, a partir de 

amanhã começa uma, uma grande obra de repavimentação de os famosos tapas-buracos. Então 

são obras num investimento de mais de um milhão de reais que o Executivo, através da 

Secretaria de Obras, irá ir fazer praticamente em todas as comunidades, aquelas mais, as mais 

exigentes, que estão mais precárias, eu diria assim. Então o Executivo fez um levantamento e, a 

partir de amanhã, começará a fazer todas essas obras para beneficiar todos os nossos moradores. 

Era isso as informações dessa semana. Dizer também então que nós estamos trabalhando na 

estrada do Medianeira, lá na Linha 40, a estrada dos Bergoza e, logo em seguida, começaremos 
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também a estrada do Martinho pra pavimentação daquelas estradas. Então tudo isso o trabalho 

desenvolvido pelo nosso Executivo Municipal. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Informo que a comissão de apoio formada para, 

juntamente com a Mesa Diretora da Câmara, organizar o programa Vereador Por Um Dia, 

conforme ofícios das bancadas, fica formada pelos Vereadores Clodomir José Rigo, 

Progressistas; Luiz André de Oliveira, do Republicanos; e Vitório Dalcero, do MDB. Na semana 

que passou, estive representando esta Casa nos seguintes eventos. No dia 07 de setembro, no 

desfile cívico, que neste ano contou com o tema do Bicentenário da Independência do Brasil. Na 

ocasião, 44 entidades do município participaram do evento, que também contou com a 

participação de diversas bandas marciais e grande participação popular, como já dito pelos 

Colegas Vereadores, o que é muito importante, resgatando aí o amor à pátria, o respeito ao 

civismo e colaborando aí com a educação dos nossos jovens. Um evento muito bem organizado, 

muito bonito, com grande participação. No dia 10 de setembro, sábado, participei, juntamente 

com alguns Colegas, da chegada da Chama Crioula, no Centro Administrativo Ângelo Araldi. 

Também um momento muito importante do orgulho gaúcho, orgulho este que vem desde a, da 

Revolução Farroupilha e que é reflexo em todo o país que o gaúcho, pelo seu trabalho, pelo seu 

orgulho, pelo seu amor a esse estado desenvolveu aí muito a nossa, a nossa pátria gaúcha, como 

gostamos de falar também. No dia 12/09, quero agradecer a participação do Vereador Diego 

Tonet, que esteve representando esta Casa, hoje de manhã, na VIII Feira do Ensino Médio de 

Flores da Cunha, organizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com o 

objetivo de proporcionar aos estudantes que estão finalizando o ensino fundamental um 

momento de diálogo, evidenciando as possibilidades de escolha e de preparação para o trabalho e 

para a cidadania. Obrigado, Vereador Diego! Informo que a sessão ordinária da próxima 

segunda-feira, dia 19 (de setembro), será transferida para a próxima quarta-feira, dia 21 (de 

setembro), tendo em vista as comemorações alusivas à Semana Farroupilha. Quero parabenizar 

também, em nome desta Casa Legislativa, ao Ricardo Pagno, eleito presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Agricultores Familiares de Flores da Cunha e Nova Pádua, e toda a sua equipe. 

Que ele tenha um profícuo trabalho à frente desta importante entidade. E agradecer ao Senhor 

Olir Schiavenin, pelos 36 anos à frente da entidade, que sempre atuou com muito empenho e 

muita dedicação. Parabéns ao Olir e ao Ricardo Pagno! Que eles tenham, que o Ricardo, agora, 

tenha um ótimo trabalho! Quero mais uma vez agradecer a presença do Corassa, Presidente do 

Parlamento Regional da Serra Gaúcha, e vem fazendo também um bom trabalho à frente desta 

entidade que tem, que conta aí com mais de vinte câmaras da serra gaúcha e vem, vem 

conseguindo levar demandas a Porto Alegre, através de audiências públicas, emissão de 

documentos, que é uma forma também das câmaras de vereadores auxiliarem aí nas demandas da 

serra gaúcha. E coloca essa Casa à disposição para quando quiserem fazer a reunião aqui em 

Flores da Cunha, serão muito bem-vindos!  

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

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 12 de agosto, às 19h52..., dia 12 de setembro de 

2022, às 19h52min. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana! 
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