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SESSÃO 2.729 – SESSÃO ORDINÁRIA 
17 de outubro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 17 de outubro de 2022, às 18h15min. 

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

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

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos da 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 131/2022, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de setembro 

de 2022, para conhecimento dos Vereadores.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 213/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de uma pracinha com área de lazer e esportes, academia ao ar livre e 

parquinho para crianças no loteamento Pérola. 

Indicação nº 214/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de uma pracinha com área de lazer e esportes, academia ao ar livre, 

parquinho para crianças e campo de futebol nas imediações do loteamento popular, no bairro 

Nova Roma. 

Indicação nº 215/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que realize melhorias na rua Pedro Bulla, localizada entre a rua Hilário Fontana e a 

rua Júlio de Castilhos, no bairro Aparecida. 

Indicação nº 216/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o reparo no acesso à empresa Dimadero, na extensão da 

avenida 25 julho, no acesso norte. 

Indicação nº 217/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o alinhamento dos paralelepípedos ou ver a possibilidade de 

fazer a pavimentação asfáltica na rua Anúncio Curra, entre a rua Garibaldi e a rua Frei Eugênio. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício nº 019/2022, do 1º Suplente de Vereador do MDB, Senhor Júnior Cavalli, que se declara 

impossibilitado de assumir a vaga do Vereador Vitório Francisco Dalcero, no período de 07 a 30 

de novembro de 2022, por motivo de ordem pessoal.   

E-mail do 36º Batalhão de Polícia Militar, que encaminha ofício nº 084/22, do Comandante Luis 

Fernando Becker, que agradece os Vereadores desta Casa Legislativa, pelo repasse da verba ao 

programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), aprovada na sessão 

ordinária do dia 10 de outubro de 2022. 

E-mail da Presidente do Comdica de Flores da Cunha, Senhora Thayrine Naffin, que encaminha 

convite para participar da 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Flores da Cunha, no dia 04 de novembro de 2022, das 13:00 às 18:00 horas, no auditório da 

escola estadual São Rafael.  
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Convite do Chef Fredi Fontana para participar da inauguração do espaço Mom Gastronomia e 

Lounge, no dia 20 de outubro de 2022, às 20:00 horas, na rua Jacob Mattana, nº 1005, em Flores 

da Cunha.     

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

imprensa, público presente e quem nos acompanha nas redes sociais. Indicação 216, solicito que 

seja providenciado esta melhoria, ou seja, um pouco de cascalho, pois os usuários e empregados 

da empresa Dimadero que necessitam do acesso diariamente reclamam da situação que se 

encontra o trecho de acesso. Solicito que essa indicação seja atendida com brevidade. Certo do 

seu pronto atendimento, agradeço.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

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

Vereadora; boa noite especial ao Kauan Almeida, Presidente do Republicanos Jovens da nossa 

cidade; também registrar a presença do nosso Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni e a todos que 

se faz presente; a imprensa, na pessoa do Rouglan. E gostaria de destacar essa noite minha 

indicação do loteamento Pérola, onde as pessoas me procuraram ali, que se há a necessidade de 

uma pracinha ali para que as crianças venham brincar, pois só no loteamento São Pedro que hoje 

em dia existem e fica bem difícil para as crianças estar atravessando a ERS-122 e estar 

usufruindo então da pracinha ali. Mas a pracinha que hoje se tem ali, também é só brinquedos, 

né, não tem uma área pra que eles venha a jogar futebol, praticar esportes. Também uma 

indicação no, em Nova Roma, no loteamento popular também, onde há uns quinze dias atrás eu 

passava por ali e as crianças jogando futebol na rua, né, e lugar inadequado pra eles praticar 

esportes ali. Então se também há necessidade de uma pracinha ali pra que eles venham ter um 

lugar apropriado pra praticar o esporte deles, e é um pedido deles, das criança. Então precisamos 

pensar nisso para que a gente venha, junto com o Poder Público, tirar esse projeto do papel e 

fazer com que essas crianças tenha um lugar propício então para praticar esportes. Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado!   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

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

Vereadores, Vereadoras; Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, imprensa, o Rouglan, o Kauan, o 

Cecconelo, Bassani que sempre nos acompanha e os que nos acompanham através das redes 

sociais. Ocupo este espaço, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, para fazer defesa a uma 

indicação nº 217 que protocolamos nessa semana, aonde solicitamos ao Prefeito Municipal que 

seja providenciado o alinhamento dos paralelepípedos ou ver a possibilidade de se fazer a 

pavimentação asfáltica na rua Anúncio Curra, entre as ruas Garibaldi e a Frei Eugênio. Através 

dessa indicação, solicito que seja providenciado o alinhamento dos paralelepípedos ou ver essa 

possibilidade de pavimentação asfáltica, pois nessa rua Anúncio Curra, entre a Anúncio Curra e 

a Frei Eugênio existe os buracos que estão dificultando o tráfego, inclusive o acesso a uma 

empresa local. Então essa rua ali que passa próximo a, entre a Muraro e a Itacar ali, é uma rua de 

dimensões um pouco mais estreita, mas ela tem, no seu trajeto entre essas ruas Garibaldi e a Frei 

Eugênio, ela tem um desalinhamento, os buracos aí que o paralelepípedo cedeu, então está 

dificultando o tráfego e principalmente o acesso aí dessa empresa aí da, da Muraro onde que tem 



 

Anais 2.729, da Sessão Ordinária do dia 17 de outubro de 2022. 178 

o portão de entrada. Então a gente solicita esse atendimento junto à Secretaria e o Executivo do 

nosso Município. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, os demais já citados. Há 

poucos dias das principais eleições no Brasil, nos deparamos com situações lamentáveis onde os 

interesses pessoais se sobrepõe aos interesses do povo brasileiro. Os mágicos estão de volta, pois 

vão resolver tudo. O pior neste contexto é que nós acreditamos em tudo e em todos e muitas 

vezes não acreditamos em nós mesmos, na nossa força e nosso poder. Passamos a vida toda 

procurando culpados por tudo de ruim que aconteceu ou acontece. O que precisamos é nos 

conscientizar que somos parte importante desta engrenagem e devemos assumir a nossa parte de 

culpa. Vivemos num país livre, mas infelizmente ainda não estamos preparados para viver uma 

democracia, pois o cidadão acha que pode tudo. O principal quesito é que a democracia às vezes 

é confundida com libertinagem. Exemplo disso é a liberdade de parte da imprensa que está mais 

preocupada em ser anarquista do que ser realista e informativa. Podemos até considerar uma 

volta ao século XIX. Como diz a Bíblia, anarquia é uma pessoa ou sociedade sem líderes ou sem 

reguladores, ou seja, anarquia significa caos, confusão, desmoralização, desrespeito e desordem. 

Devido à pandemia e à guerra na Europa, a crise se instalou no mundo e a economia está 

comprometida, a inflação assusta principalmente os países ricos que praticamente desconhecem 

em viver e conviver com a situação de desvalorização das moedas e valorização de produtos. A 

perda de ganhos assusta e aciona o segundo maior medo do homem, ficar sem dinheiro. 

Voltando ao início da minha fala, só uma coisa me preocupa neste momento, pois não posso 

jamais esquecer o que eu digo e o que eu faço, para que no futuro eu possa responder para meus 

netos, eu fiz a minha parte, ajudei a todos os que me procuraram, tanto na vida pública como na 

vida social e familiar. Não gostaria de ser cobrado, mas jamais serei omisso. Tenho fé e 

esperança que este povo acorde para a realidade, pois nem tudo é festa. Eu acredito no povo que 

trabalha e respeita o próximo. O exemplo está muito próximo de nós, olha nossos irmãos 

argentinos, venezuelanos, peruanos, et cetera. Colegas Vereadores, público que nos assiste, 

quero encerrar com uma frase para reflexão. “Há 23 anos, jovens comemoravam a vitória de 

Chaves na Venezuela, hoje seus filhos comem lixo nas ruas”. Obrigado, Senhor Presidente! 

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

Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente, quero cumprimentar o Bassani, o Cecconelo, o representante 

do Republicanos Jovem, aqui o Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, demais pessoas que nos 

prestigiam, assessores, funcionários dessa Casa e todos que nos acompanham pelo canal do 

Facebook. Faço uso desse espaço aqui, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pra falar de dois 

assuntos que estive acompanhando no decorrer dos dias e trago pra informação e até mesmo pra 

começarmos buscar, talvez seja válido ao nosso município alguma coisa similar ou até mesmo 

melhor. Me chamou muita atenção numa matéria que vi circulando pelas redes sociais, aonde 

Igrejinha lançou um aplicativo exclusivo do turismo. E eu vou dar uma, eu vou ler algumas teses 

aqui, alguns comentários, até deixo aberto se algum colega vereador quiser contribuir, e onde a 

Secretaria de Turismo, Cultura lá de Igrejinha fizeram esse desenvolvimento desse aplicativo 

juntamente com pontos turísticos, os roteiros, o comércio, quem está preparado, justamente pra 

atender o turista e quem vem de fora. Estruturado pela Secretaria de Turismo de Igrejinha, o 

aplicativo reúne informações sobre pontos turísticos, compras, hospedagens, eventos, entre 

outros. Foi lançado no dia sete, na quinta-feira, o aplicativo que reúne em um só lugar todas as 
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informações turísticas de Igrejinha. O lançamento foi realizado no Centro Administrativo da 

cidade e contou com a presença de empreendedores, investidores locais que poderão, 

futuramente, adicionar as informações dos seus negócios no aplicativo. O download do 

aplicativo pode ser feito de forma gratuita e já está disponível nas versões Android e IOS, 

dividido em várias categorias. Usuário então ele encontra tudo sobre eventos, pontos turísticos, 

gastronomia, hospedagem, compras e utilidade pública do município, com informações 

descritivas, fotos, valores e localização. Lá, o Secretário de Turismo de Igrejinha, o Juliano 

Muller, ele destacou que o passo foi importante pra cidade. O potencial turístico do nosso 

município é enorme. Além da nossa tradicional tranquilidade e qualidade de serviços, ainda tem 

vários atrativos naturais, comerciais e culturais. Reunir tudo isso em um aplicativo aproxima e 

estimula os turistas que passam por aqui descobrirem tudo o que temos a oferecer. Destacou que 

estão otimistas e que isso era apenas o começo de uma construção que iria beneficiar o 

município. O aplicativo ele tem cinco etapas, a implementação, indo desde a mobilização dos 

empreendedores e turistas locais até a divulgação do APP nas rodovias da cidade. A fase da 

sequência ao encaminhamento de informações dos empreendedores, aquela coleta, aquela 

levantamento de dados, que é feito por, até pelo, quando a gente monta um site, ele precisa ter 

todas as informações e até mesmo dá pra o próprio empreendedor alimentar e quem utiliza do 

aplicativo da mesma maneira. Um exemplo, o waze. E quem utiliza do aplicativo, sabe a tantos 

quilômetros antes que naquele percurso que ele está fazendo tem um acidente porque a, porque 

alguém passou por lá e demarcou. Então achei válido trazer esse assunto aqui pros Colegas. Tem 

o Colega Diego aí também, é uma pessoa que trabalha forte em cima do turismo, eu acredito um, 

mais uma contribuição, talvez Flores da Cunha possa também estar pensando já alguma coisa 

nesse sentido, uma forma de agregar um valor também pros nossos empreendedores e quem 

realmente tenha investido e, hoje, depende daquela fonte de renda do turista que vem gastar no 

nosso município. Lincando esse assunto, Colegas Vereadores e Vereadora, eu destaquei uma 

outra matéria que também achei importante trazer aqui, que Gramado teve no, o jornal de 

Gramado saiu uma matéria que Gramado teve e deve ter setenta milhões a mais em arrecadação 

em 2022. Isso a Secretária da pasta, a Sônia Molon, da Fazenda, deu um resuminho aqui, que foi 

uma projeção, é uma projeção pra 2023, que o ano então deve fechar e que foi aprovado na LOA 

no final do ano passado, com o cenário mostrando favoravelmente, o orçamento do município 

deve chegar num total de quatrocentos milhões no ano de 2022. Se a estimativa se confirmar, o 

recurso significa, lógico, mais obras, mais saúde, mais educação e mais possibilidade de 

investimentos também na área. Então quis trazer aqui uma palhinha pra vocês do que que é, o 

que o turismo pode representar. A gente tem aqui bons exemplos, o nosso município caminha 

bem pra esse sentido, temos um município estruturado, temos pessoas engajadas, temos 

potenciais, pontos turísticos a níveis naturais. Falo aqui do nosso mirante Gelain, que é um, pode 

desfrutar de uma bela paisagem, entre outros, e principalmente a nossa gastronomia, o nosso 

prato típico italiano, o nosso menarosto. Então acho que Flores da Cunha está no, está nesse 

caminho aí e logo venha, venha também poder dar um passo, um avanço nesse meio, até porque 

hoje, todo mundo sabe, é muito a conectividade, hoje ninguém tem mais aquele hábito, 

Vereadores, de ligar, hoje o whatspp é um aplicativo, pede comida por aplicativo. Então é nesse 

sentido que a gente pode e tem uma esperança de alavancar também nessa área. Aproveito 

também do meu tempo que me resta, faço aqui a defesa da minha indicação, indicação da rua 

Pedro Bulla, aonde os moradores daquela determinada rua me levaram a conhecimento, uma 

parte da rua está cedendo e muitos se preocuparam, que antigamente aquela rua também já 

apresentou um certo problema, chuvas, seguidos dias, e teve alagamento aí de casas e tudo mais, 

e a preocupação é que isso possa ocorrer de novo. Acho que os Vereadores aqui, o Clodo e o 

Barp, na época, até aprovaram projeto de cedência de algum terreno pra passar a tubulação, 

então eu trago também a conhecimento da Câmara e do nosso Prefeito, que num possível 

momento aí seja avaliado essa rua também. Finalizo aqui agradecendo, estive presente no jantar 

da Apae, na última sexta-feira, junto com o colega, vi aqui o Colega Vereador Horácio, Vereador 

Barp. E, também, me fiz presente no almoço do Aparecida, ontem de meio-dia, o Vereador 
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Diego também se fazia presente, então parabenizar essa comunidade e essa entidade pelo esse 

belíssimo evento aí que foi o jantar da Apae em Cena, muito emocionante, um belíssimo evento 

e, também, a comunidade do Aparecida aí que fez um belo almoço no dia de ontem. No mais era 

isso, Colegas Vereadores, Senhor Presidente. Agradeço a atenção de cada um aí. E meu muito 

obrigado! 

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

Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente Angelo, Colega Vereadora, 

Vereadores; Chefe de Gabinete Daniel, todos os demais servidores que nos acompanham e, 

também, quem nos assiste de casa. Hoje confesso que, em vez de vim sempre com um texto 

pronto, vou fazer um pouquinho diferente, falar sobre alguns temas da nossa cidade, com 

algumas fotos que irei trazer pra vocês também, deixar a minha contribuição. Pra começar, 

Marina, eu peço que tu coloque da, de algumas obras. (Exibição de imagens através da 

televisão). Eu confesso que nos últimos dias, percorrendo pela cidade, em diversos pontos da 

cidade, acho que um dos assuntos que mais tem sido falado é sobre a troca de tubulação. Até 

algumas pessoas elas citam, a nossa cidade ela está meio que um queijo suíço. A gente sabe que 

tem muitas tubulações antigas que precisam, tubulações ali com trinta, quarenta anos que nunca 

foram alteradas, que nunca tiveram um reparo. Um exemplo, a primeira foto ali, a gente percebe, 

essa era uma tubulação lá na Júlio de Castilhos, na subida para o São José, onde foi feito 

recentemente a pavimentação. Então a rua já apresentava sinais de que estava cedendo e como a 

gente pode ver, acho que até a Colega Silvana já mostrou uma vez essa cena, através de um 

vídeo também, corria muito mais água por fora do que por dentro dos tubos, oferecendo até um 

provável risco de acidente. Se pudesse passar de repente algum caminhão mais pesado, às vezes 

um ônibus podendo provocar um acidente, como já tivemos no passado até também, veículos 

que acabaram caindo por causa de tubulações. E eu digo, não é uma crítica a governos anteriores, 

eu acredito que todo mundo sempre buscou fazer o melhor dentro das administrações e a gente 

sabe que o desgaste do tempo, quando a gente tem uma casa, ela precisa de manutenção, a cidade 

é a mesma coisa. A gente não pode fazer uma casa e nunca mais pintar ela, senão chega uma 

hora que a coisa desanda. A cidade é a mesma coisa, a gente precisa dar manutenção, não basta 

apenas entregar obras e depois nunca mais realizar nenhuma manutenção. Então o mais 

importante do que, é fazer obras bem feitas e depois acompanhá-las no decorrer do tempo, dar as 

manutenções quando apresenta os sinais de que estão deteriorando, que as ruas estão afundando. 

E uma outra foto que me chama bastante atenção, até conversando com os diretores de Obras, 

estive trocando algumas ideias, nós temos uma obra onde que foi aberto, o pessoal estava 

fazendo a troca então da pavimentação, em vários pontos vocês podem ver que está sendo feita a 

fresagem. E, na última foto ali, fica bem claro como é que era a base de asfalto que tinha 

embaixo ali. Então praticamente, se formos olhar ali, é uma caçamba que passou, espalhou 

cascalho. Eu não consigo enxergar a base nisso aí como um vereador que fiscaliza obras e vocês 

devem acompanhar também obras no município que estão sendo feitas agora. Eu estive em Mato 

Perso, estive em alguns pontos vendo e a gente vê que é um trabalho que é compactado é, tem 

uma aferição, é retirado material, é tudo minimamente calculado, eu digo, não, e aí a gente se 

depara com situações que nem essa, né? A própria camada escura em cima ali tem asfalto ali pra 

fazer umas cinco vezes a rua, porque ali o que que acontece? Como a rua acabou cedendo, foi 

feito operação tapa-buraco, remendo em cima de remendo, remendo em cima de remendo, mas 

nunca solucionou de fato o problema. Então a camada de piche, que é a fininha, que 

normalmente é uns dois dedos, é pouquinha coisa que é colocada em cima, ali devia ter uns 10, 

15 centímetros já de piche em cima. Em compensação, a base embaixo era pura terra, quase não 

tinha nem mais o cascalho. Então me chama a atenção, quando a gente percorre vários bairros da 

cidade, inclusive loteamentos entregues, eu digo assim, deve haver um compromisso maior da 

Prefeitura sempre antes de aceitar um loteamento novo, tem que ter um acompanhamento maior, 

senão o que que acontece? A partir do momento que a Prefeitura assume aquelas ruas, elas 
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acabam sendo de responsabilidade do Município. E não pode acontecer, dentro de pouco tempo, 

a gente precisar estar ali fazendo manutenções. Recentemente o Prefeito anunciou, em reunião 

pra nós Vereadores, foi cerca de um milhão, talvez um pouquinho mais de dinheiro público 

nosso, é, quase dois, o Colega Guga ajudou aqui com a informação, então quase dois milhões ali 

utilizados em, pra fazer reparos, troca de tubulações. Claro que são necessárias, mas muitas 

vezes asfaltos que poderiam ter durado um tempo a mais. Nós temos sim muitos, muitos asfaltos, 

eu digo, com vinte até trinta anos eu sei, aqui no município, e ainda estão lá firmes, aguentando. 

E sabemos que muitos tiveram que ter reparos, trocas, às vezes manutenções da própria Corsan, 

mas a gente vê também obras de cinco, dez anos que talvez elas não tiveram um 

acompanhamento adequado lá no início, foram feitas meio que, eu digo, aos trancos e barrancos 

e, agora, o dinheiro que poderia estar sendo investido num asfalto novo pra quem tem estrada de 

chão, a gente sabe e é cobrado por isso, por quem ainda não tem uma pavimentação na frente da 

casa, está sendo utilizado ali numa operação tapa-buracos de um, entre um milhão e dois milhões 

de reais. Então é importante, eu digo, pra nós também, Vereadores ficarmos em cima sempre. A 

gente, eu acompanho, Colega Guga esteve presente também, Luizão já esteve presente, enquanto 

comissão também a gente vai visitar as obras e, mas individualmente, no dia a dia, é importante a 

gente estar sempre junto da comunidade pra lá na frente também, eu digo, é uma 

responsabilidade nossa. E ter respeito pelo dinheiro público, pra lá na frente não acontecer de a 

gente perceber obras que poderiam ter tido um olhar melhor e de repente a gente se depara por 

situações que nem essa do asfalto ali que, que aconteceu, que a gente percebe que praticamente 

não tinha base ali. E tem mais alguns assuntos que eu gostaria de passar, pode passar as fotos, 

Marina? Um outro assunto também que, com alegria que a gente informa, nessa semana nós 

tivemos então a aquisição de uma nova ambulância aqui pra Flores da Cunha, então que foi um 

investimento de trezentos e vinte e sete mil reais, trezentos e vinte e sete mil e novecentos reais, 

mais especificamente. E aqui, eu queria dar um destaque também bem importante, nós tivemos 

uma emenda parlamentar do Deputado Sérgio Turra, do Progressistas, no valor de 100 mil, se eu 

não me engano, ainda o ano passado ele anunciou ela, que também contribuiu para que a gente 

pudesse estar adquirindo então este veículo. Sem dúvida a gente sabe que a saúde do nosso 

município, a Jane à frente da, dessa pasta vem fazendo um excelente trabalho e, com mais esse 

veículo também, vai nos auxiliar bastante. Pode passar, Marina. Também do Núcleo falando, 

recentemente nós tivemos aqui, em Flores da Cunha, uma notícia bem importante que saiu, se 

não me engano num jornal que veicula praticamente em todo estado, falando sobre a educação 

do nosso município, que vem tendo um destaque. Após a pandemia, todo o empenho que o nosso 

Executivo, em nome do Prefeito César e do Márcio, vem fazendo pra dar melhores condições pra 

as nossas escolas. E o Núcleo de Extensão então, essa obra que está sendo vista ali, ela vem 

principalmente pra oferecer então um trabalho no contraturno dos alunos. E eu confesso, 

visitando já várias escolas do município, recentemente também no programa Juntos na Escola, 

onde a gente pode percorrer e ver a estrutura das escolas, como é que está o ambiente, nós temos 

escolas assim de dar inveja em Flores da Cunha, tanto a nível municipal quanto estadual. Eu 

confesso que o próprio São Rafael estive, depois de quase vinte anos que saí de lá, estive 

recentemente lá visitando e me impressionou bastante a estrutura como era na época e como ela 

está hoje. E isso que sabemos que o Estado, recentemente também a gente acompanhou aqui 

numa audiência, o Estado muito pouco envia dinheiro pra educação aqui no nosso município e, 

mesmo assim, o pessoal fazendo uma boa gestão. Até o próprio diretor Vitório foi diretor nesse 

colégio, eu digo, fazendo uma boa gestão é possível a gente fazer, manter uma estrutura que 

esteja a contento, eu digo, dos alunos e que consiga oferecer o melhor para os nossos munícipes 

também aqui de Flores da Cunha. Pode passar, Marina. E ali também, complementando sobre as 

operações, então em vários pontos do nosso município está tentando ser feito principalmente o 

fresamento. Tem muitas pessoas que nos cobram muitas vezes pra fazer uma operação tapa-

buracos, mas falávamos também, hoje de tarde, com o Prefeito César, é um tanto arriscado, eu 

digo, às vezes fazer só aquela operação de colocar o material fresado, porque na primeira, na 

primeira e segunda chuva que vem, se não é uma obra bem executada, ele acaba já sendo 
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removido, todo o material, todo o conserto que foi feito, ele acaba sendo removido. Então a 

gente pede sempre um pouco também de paciência da comunidade para que aos poucos se 

consiga organizar pra conseguir fazer todas as obras e entregar da melhor forma possível. Eu 

queria, só pra finalizar também, saindo um pouco do assunto das obras, pegando um pequeno 

gancho também, falando sobre a questão das eleições, estamos a poucos dias de eleições, eu 

tinha separado algumas coisas pra falar, mas vou improvisar um pouco aqui. Semana passada, o 

Colega Clodo também falou sobre posicionamento nas redes sociais, acredito que a maioria já 

fez, de nós Colegas, Colega Horácio hoje falou também, e eu queria só fazer um pequeno 

gancho. Às vezes a gente olha, eu digo, pra países vizinhos e acredita que o que está acontecendo 

nos países vizinhos pode não chegar aqui pra nós. E aí algumas coisas me tocaram, eu digo, no 

fim de semana, e isso não é fake news, não é nada. Eu estive acompanhando um vídeo de um 

depoimento de uma família de venezuelanos que estão em Ipê, e o pai dessa, o chefe dessa 

família, então com duas filhas pequenas, a esposa, saiu da Venezuela com, ele tinha lá cem 

hectares de terra, plantava, agricultor, teve que sair de lá porque a inflação disparou e a política, 

a instabilidade no país não tem mais como viver lá. E ele disse, se eu pudesse, levava toda a 

minha família pra cá, só que eles estão praticamente fugindo. E numa coisa que me marcou 

bastante, ele disse, lá tinha que trabalhar quinze dias pra comprar um saco de arroz, quinze dias! 

Pra gente pensar um pouco, né? E falando com um amigo meu também, que recentemente esteve 

na Argentina, ele disse que o cenário na Argentina também preocupa muito. E se vocês andarem, 

acho que Barp, Otávio Rocha já deve ter alguns argentinos lá, eu sei que estão trabalhando na 

lavoura, logo, logo nós vamos ver muitos por aqui, pedindo emprego, pra não morrer de fome. E, 

na Argentina, o pessoal está desesperado, porque a moeda, a inflação na Argentina, 100% 

acumulada no início do ano até agora. Então o pessoal não quer mais ficar com o dinheiro na 

mão! Eles estão, eles vão na rua e eles gritam, câmbio, câmbio, câmbio! Eles trocam por 

qualquer moeda, real, dólar, pra o que vier na frente, porque qualquer moeda é melhor que a 

moeda deles ou eles compram produtos. Se vocês pesquisarem na internet, não é mentira, eles 

investem porque deixar o dinheiro parado numa conta de poupança é morrer de fome! Imagine 

uma inflação de 100%! Então ou tu compra qualquer coisa que não vai nem ter utilidade, mas 

pra preservar o valor daquilo e depois tentar vender pra conseguir fazer dinheiro e viver. Então 

eu lembro, me chama a atenção, porque há uns dez anos atrás, talvez a gente ia fazer veraneio em 

Torres, nas praias do litoral norte, e era difícil às vezes tu conseguir um aluguel lá, porque estava 

minado de argentinos. E, na época, o dólar lá, o peso deles, enfim, era ao contrário, valia duas, 

duas vezes e meia, até três a nossa moeda. É, mas era, eu sei que era melhor a situação deles e, 

hoje, se inverteu. Hoje, pra nós ir fazer turismo na Argentina, está mais fácil porque a nossa 

moeda está melhor do que a deles. Mas preocupa bastante essa situação, eu digo, de, e é só vocês 

irem no, na internet, está ali as notícias! Está ali, não é fake news, não é nada! Se vocês forem lá 

e olharem, eu digo, a situação está bem crítica! O pessoal não conseguindo comer, entrando pro, 

mais da metade, eu acho, da população está abaixo da linha considerada da pobreza, passando 

dificuldades. Eu vi exemplos a semana passada de um médico, a família de um médico vindo pra 

cá, pra Flores da Cunha. Já tem médicos vindo pra cá, pessoas que teriam condições estão vindo 

pra cá. Então, só pra finalizar, serve de um alerta também, nós temos agora escolhas para serem 

feitas e que possamos fazer o melhor, porque são quatro anos pela frente, não são um ano, nem 

dois anos. E, na Venezuela também, a gente, Colega citou, foram três anos pra ir ladeira abaixo, 

três anos, é o período de um governo. Então no mais era isso. Agradeço a oportunidade então por 

hoje. E uma boa semana e uma boa noite a todos! 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).  

ORDEM DO DIA 
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Como não há projetos na pauta, encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto 

de Lei nº 082/2022. 

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

última sexta-feira, dia 14, participei, pela primeira vez, de um evento realizado pela nossa Apae, 

Apae em Cena. Quero agradecer a oportunidade e parabenizar a direção da Apae, os alunos da 

Apae e todas as pessoas envolvidas no evento. Foi um espetáculo magnífico apresentado pelos 

alunos da Apae. O público presente, assim como eu, ficou comovido. Parabéns à Apae de Flores 

da Cunha e de Nova Pádua. Obrigado, Senhor Presidente! Uma boa noite e uma boa semana a 

todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, queria também falar 

sobre a festa de Nossa Senhora Aparecida que aconteceu no último final de semana, bairro 

também onde resido, e parabenizar primeiramente todos os festeiros, todos aqueles que 

estiveram presentes desde o, dos dias do tríduo, que iniciaram lá na quarta da semana passada, 

quarta, sexta, sábado, e a missa festiva no domingo, com o almoço. Colega citou anteriormente, 

também esteve presente, todos aqueles que puderam estar lá contribuindo, tanto no trabalho 

quanto no almoço, pra engrandecer a nossa comunidade do bairro Aparecida. Então, mais uma 

vez, parabenizar a todos aqueles que trabalharam em prol lá do bairro. Também queria citar, na 

última semana então iniciou a Semana do Turismo no município de Flores da Cunha. E, na 

segunda-feira até, logo depois da sessão, eu estive na Casa da Cultura, onde foi feito um 

encontro de abertura da Semana do Turismo e onde foi, onde foram homenageadas então todas 

as entidades que participaram do Corpus Christi em 2022. Foi entregue então um pequeno troféu, 

em forma de consideração e parabenizando a todos aqueles que se dedicaram. E já fazendo um 

convite para o ano de 2023, para que se possa fazer um Corpus Christi ainda melhor, ainda mais 

bonito, sabendo que este evento muito representa Flores da Cunha, tanto no turismo religioso, eu 

digo, mas, e ele atrai muitas pessoas. Esse ano tivemos recorde de pessoas, cerca de dezesseis 

mil pessoas estiveram no dia de Corpus Christi, em Flores da Cunha. Então sabemos que isso, 

pra imagem da nossa cidade perante o nosso país, é muito bom. Também queria parabenizar o 

Secretário Tiago, da pasta do Turismo, pelo trabalho que ele vem fazendo no decorrer da semana 

passada, junto às escolas, falando então sobre o tema do turismo nas escolas do nosso município. 

Assim como o Colega Guga também falou na tribuna, é muito importante a gente falar sobre essa 

pauta, esse tema e acredito que sempre que eu defendo ele aqui, ele vem pra engrandecer muito o 

nosso município. Também queria falar aqui, que então nós temos as inscrições para o Dia do 

Agro, elas encerram agora, na próxima sexta-feira, dia 26. Ela vai acontecer lá na propriedade da 

Linha 60, agora me fugiu o nome da, do Stocco, né, lá na Linha 60, então até dia 26 ainda podem 

ser realizadas as inscrições. Então dá pra entrar também ali nas redes sociais, no site da 

Prefeitura, que terá o link também para fazer as inscrições. E, também, já temos a data do jantar 

dos Melhores Vinhos, que será lá no dia 11 de novembro, também vai acontecer na Linha 60. 

Então quem quiser adquirir ingressos, eles já estão à venda, eles podem ser procurados também 

junto à Secretaria de Turismo que estará comercializando. No mais era isso. Uma boa semana e 

boa noite a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNHOR: Vereador Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Cumprimentar o nosso Presidente, 

cumprimentar os Colegas Vereadores, a Vereadora, público aqui presente, os assessores, os 

servidores, o Cecconelo, o Bassani, o Kauan, o Rouglan da imprensa e os que nos acompanham 
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através do Facebook. No dia 13 de outubro comemoramos o Dia Mundial do Escritor. Ser 

escritor é uma mistura de talento com disciplina e determinação. Escrever é um ofício solitário, 

através do qual o escritor se desmancha em lágrimas, risos, melancolias e emoções. Escrever é 

poder viajar levando o mundo inteiro na bagagem. Que possamos cada vez mais despertar o 

gosto pela leitura e a escrita, pois como afirmou Monteiro Lobato, um país é feito de homens e 

livros. Também informar que o programa Vereador da Melhor Idade estará dando continuidade 

esta semana, onde os nove vereadores inscritos estarão participando na próxima quarta-feira, dia 

19, de uma tarde de confraternização no empreendimento Doces Silber, em Otávio Rocha. 

Contamos com a presença de todos. E, pra finalizar, dizer que estive na sexta-feira, dia 14, 

prestigiando a entrega da premiação do Campeonato de Cepo 48, promovido pela Subsecretaria 

de Desporto do nosso Município, no Entretanto Jogos do Alemão, em Nova Roma. Parabenizo a 

todas as equipes vencedoras! Por hoje é isso, Senhor Presidente. Uma boa semana e uma boa 

noite a todos e todas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNHOR: Vereadora Silvana De Carli. 

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

comunidade que está aqui na sessão e, também, quem está em casa nos assistindo aí pelo 

Facebook. Complementando então a questão da Semana do Turismo que o Vereador Diego 

colocou, também participamos de uma reunião na terça-feira, eu, o Presidente Angelo, 

representando essa Casa, onde o Prefeito reuniu todos os empreendimentos aí do município que 

fazem parte da rota, das rotas que nós temos de turismo em Flores da Cunha, que são: o 

Caminhos do Alfredo, Compassos Mérica Mérica, Otávio Rocha Vila Colonial, Vinhos dos 

Altos Montes e, também, as duas rotas que integram aqui outros municípios conosco, que são 

Vales da Serra e Passo do Vinho. Então, na oportunidade, o Prefeito apresentou aos 

representantes dessas rotas o projeto de lei que está tramitando nessa Casa, que os Vereadores 

estão analisando, onde oficializa essas rotas e tem, potencializa também para recebimentos de 

recursos, parcerias posteriormente. Mais um incentivo e mais um investimento aí pro nosso 

turismo também. Também participei nessa semana de uma reunião sobre o autismo, essa pauta 

que tenho defendido aqui na Casa, com o representante do Teamar, porque esse trabalho acabou 

ultrapassando fronteiras e São Marcos quer fazer a mesma entidade que nem aqui em Flores da 

Cunha e estão pedindo então auxílio pra nós e pro grupo Teamar. E vamos fazer essa parceria 

com São Marcos, auxiliando esse grupo de pais, que também tem crescido muitos casos de 

autismo lá em São Marcos. E nessa semana vamos receber também a Vereadora Tatiane Frizzo, 

de Caxias do Sul, que é Presidente então da Comissão Especial do Autismo da Câmara, que vai 

fazer uma parceria, propor uma parceria também aqui com Flores da Cunha, já que foi 

inaugurado um Centro de Referência de Autismo em Caxias do Sul. Também participei na sexta-

feira, em Otávio Rocha, da ação do Outubro Rosa, promovido pelo, pela nossa Secretaria de 

Saúde e, também, com a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Convidar já a comunidade aí pra 

participar da caminhada no dia 22 então, às 16:30 tem a caminhada e às 18:00 horas missa, como 

de costume. Também aproveitei pra acompanhar os jogos de futebol aí no final de semana, 

porque eram as meninas jogando, matar a saudade então da época que eu também jogava futsal, 

acompanhei os jogos lá na, no ginásio Marcos Pivoto. E, também, a programação do mês do 

Idoso da, do município, em parceria com a Câmara de Vereadores, na terça passada estiveram 

palestrando aqui o Daniel Mioranza e a nossa rainha, a Marília Cagnin. Então, parabenizar eles 

pelo trabalho! E, também, amanhã, teremos um novo encontro sobre a espiritualidade e saúde 

mental. Tem também um passeio na quinta; na sexta, tem a missa lá na Igreja Matriz, às 16:00 

horas; no domingo então, o grande baile lá nos pavilhões da Vindima, todos convidados! Os 

grupos também terão transporte para participar. E agradecer ao ótimo menarosto que estivemos 

lá participando, ontem, em Monte Bérico e Vereador Horácio também presente. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNHOR: Vereador Ademir Barp.  
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VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; Colegas Vereadores e 

Vereadora, pessoas que ainda nos prestigiam. Também dizer do importante evento de quarta, da 

sexta-feira, dia 14, no Salão Paroquial de Flores da Cunha, do Apae em Cena. Então esse ano o 

tema era Londres. Então aqueles alunos apresentando os seus trabalhos, a suas danças, a suas 

coreografias, suas peças de teatro referente a cada item, cada artista, cada membro, cada cultura 

da cidade de Londres, da Inglaterra. Então é, além de tudo, era um aprendizado para nós todos 

que estávamos lá, saber da origem desses artistas e de que Londres ofereceu para o mundo então 

também na parte cultural. E parabenizar a todos os envolvidos, né, a Apae, pelo excelente 

trabalho realizado junto àqueles alunos, àquelas pessoas que nos encantaram, os Colegas que 

estiveram lá também podem aprovar isso. E se trabalhado todo o ser humano, ele consegue 

transmitir alegria, transmitir cultura, transmitir amizade, amor, então foi o que a gente viu na 

sexta-feira, lá no Salão Paroquial. Então parabéns a todo o trabalho realizado pelos funcionários, 

Presidente Eduardo, todos os professores e principalmente os pais e os alunos que se 

apresentaram lá, no sábado de noite, e quem ofereceu aquele jantar maravilhoso beneficente para 

a nossa Apae. Então a gente tem os pedágio também da Apae, das entidades aí do Lions, o 

Rotary que sempre fazem esse trabalho de arrecadação de recursos, porque precisa para a nossa 

Apae. Então parabéns à Apae de Flores da Cunha e de Nova Pádua! Também dia 15, então 

sábado, era Dia do Professor, então parabenizar a todos os professores do nosso município. E 

dizer que o professor ele é importante. Parabenizar o nosso Colega Vitório, professor, diretor do 

nosso importante colégio aqui de Flores da Cunha, o São Rafael, por muitos anos. Então, na 

pessoa dele, parabenizar todos os professores. E que nem a gente sempre fala, que essa é a 

profissão que forma todas as outras, então parabéns também a todos os professores! Ontem, 

estive num almoço no vizinho município de Nova Pádua, depois de muito tempo não visitava a 

comunidade lá da família da minha mãe, então estive em Nova Pádua conversando com o 

Prefeito, conversando com os vereadores, falando um pouco de eleições, falando um pouco de 

atividades, falando de obras, então foi um domingo também de aprendizado lá no vizinho 

município de Nova Pádua. Por ora era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana 

a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNHOR: Vereador Luiz André de 

Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, Vereadores, sábado eu tive a 

oportunidade de estar visitando a comunidade de Otávio Rocha, conversando com as família, 

com a população e se colocando sempre à disposição das, das pessoas daquela comunidade. 

Também gostaria de destacar, hoje, Dia do Eletricista. E falando do Dia do Eletricista, gostaria 

de falar, parabenizar o nosso servidor público, o Araponga. E parabenizando ele, gostaria de 

parabenizar a todos os eletricistas do nosso município. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado! 

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

da Presidência). Obrigada, Senhor Presidente! Informar os Colegas e a comunidade também, que 

amanhã inicia a Mercopar, em Caxias do Sul, que vai até dia 21, lá nos pavilhões da Festa da 

Uva. E, mais uma vez então, o nosso Município de Flores da Cunha vai disponibilizar um 

estande para as empresas aqui de Flores da Cunha estarem lá, como uma vitrine, nessa que é a 

maior feira de negócios e inovação e indústria da América Latina. Então teremos lá um estande 

de 150 metros quadrados, com seis empresas aqui de Flores da Cunha que foram selecionadas 

através de um edital, aonde até teve a Câmara participando da seleção dessas empresas, foram a 

Copaza Máquinas, EC Equipamentos, Faremac Máquinas, SAS Plastic, SGQ Fixadores e 

Voltatec. Então além dessas empresas estarem aí abrindo esse espaço pro mercado, também o 

Município terá a parte de turismo sendo divulgado pra um público muito grande que frequenta 

essa feira e que vem de todo o país. Informar também que está em tramitação e vai ser aberto no 
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dia 31 de outubro a licitação para a pavimentação então da estrada Gavioli. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na terça-feira, dia 11/10, a Câmara sediou a 

primeira atividade da programação de atividades voltadas à terceira idade. A ação foi organizada 

pela Secretaria de Desenvolvimento Social, com a parceria da Câmara de Vereadores, por meio 

da Comissão Especial do Idoso. Nesta data, foi realizada palestra com o tema “Direito 

Previdenciário, Endividamento e Empréstimos Consignados”, com a advogada Marília Cagnin e 

o assessor financeiro empresarial Daniel Antonio Mioranza. Também, no dia 11/10, participei da 

reunião com lideranças do turismo no gabinete do Prefeito Municipal, com a participação do 

Secretário de Turismo, Prefeito e Vice e lideranças e representantes dos empreendimentos 

turísticos. Na ocasião, foi apresentado o projeto de lei que institui as rotas turísticas em Flores da 

Cunha e, também, houve um debate de ideias entre os membros, os promotores de turismo e os 

empresários do ramo para fazer uma integração entre os roteiros de Flores e uma rota conjunta, 

vendendo Flores da Cunha como um local para visitação de turistas. No dia 14/10, sexta-feira, 

agradeço aos Vereadores que participaram no jantar beneficente Apae em Cena, no Salão 

Paroquial. Dia 14/10, também quero agradecer ao Vereador Vitório, por ter participado da 

entrega da premiação do Campeonato de Bochas 48, lá no Entretanto Jogos do Alemão, em Nova 

Roma. Obrigado por ter representado esta Casa. E aos demais que também participaram de 

outras festividades no final de semana. Parabenizo a todos os professores do município, pela 

passagem do Dia do Professor no último dia 15, em especial aqui ao nosso Colega Vitório, 

professor, essa que é uma das profissões mais nobres, porque ela forma novas profissões, como 

bem disse o Colega Barp. Parabéns então a todos os professores do município! 

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

deste dia 17 de outubro de 2022, às 19h25min. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa 

semana! 
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