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SESSÃO 2.731 – SESSÃO ORDINÁRIA 
31 de outubro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 31 de outubro de 2022, às 18h10min. 

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

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

cumprimentar aqui ao Kauan, da Cultura; ao Deivid, da Sala do Empreendedor; e ao Secretário 

Tiago Mignoni, Secretário de Turismo, sejam todos bem-vindos! 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente 

recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO:  

Ofício nº 133/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 084/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$1.104.165,00”.   

Ofício nº 134/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 085/2022, que “Estima a receita e fica a 

despesa do Município de Flores da Cunha para o exercício de 2023”.  

Convite do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Flores da Cunha 

(Comdica) para participar da XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 

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

estadual São Rafael.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 221/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a roçada e a limpeza, além de outras melhorias, na quadra de areia e na pracinha do 

bairro AABB, conforme imagens anexas a esta indicação.  

Indicação nº 222/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada uma vaga de carga e descarga de pequeno porte na rua Dr. 

Montaury, no trecho entre os números 467 a 1571. 

Indicação nº 223/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a manutenção da faixa de rolamento, a pintura de faixas de 

pedestres e a reinstalação das placas de sinalização de trânsito na estrada que liga Otávio Rocha 

a Flores da Cunha. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul (Uvergs), que solicita dados cadastrais 

das vereadoras desta Casa Legislativa, como nome, partido, data de nascimento e contato, para 

fins de atualização de cadastro.  

E-mail da Associação dos Profissionais dos Correios (ADCAP), que solicita o apoio dos 

Vereadores desta Casa Legislativa para apresentação e aprovação de uma moção de apoio a não 

privatização dos Correios e posterior encaminhamento às autoridades competentes.  

E-mail do Escritório Municipal Emater/Ascar-RS de Flores da Cunha, que encaminha convite 

para inauguração da Cantina Lorenzet e da Cantina do Toni, no dia 10 de novembro de 2022, às 

15:00 horas e às 16h30min, respectivamente, ambos em Otávio Rocha.  

E-mail da Câmara dos Deputados, que informa a transferência de recursos da União ao 

Município de Flores da Cunha referente ao mês de setembro de 2022, para conhecimento dos 

Vereadores.  
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Convite do Presidente do hospital Nossa Senhora de Fátima, Senhor Bertinho Piccoli, para 

participar da primeira reunião do comitê consultivo para tratar de ações futuras de 

sustentabilidade da entidade, no dia 08 de novembro de 2022, às 19h30min, no auditório da 

agência do Sicredi Agro de 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 Ademir Antonio Barp.  

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

Vereadores, Vereadora; pessoas que nos acompanham nesta noite; em especial, ao Tiago, o 

Deivid, o Clademir, o Kauan, o Igor, obrigado por se fazerem presente nesta Casa. Ocupo esse 

espaço, Senhor Presidente e Colegas Vereadores, para fazer defesa à indicação nº 222, aonde 

indicamos ao Senhor Prefeito Municipal para que seja providenciado uma vaga de carga e 

descarga de pequeno porte na rua Dr. Montaury, no trecho entre os números 467 e 1571. Através 

dessa indicação, solicito ao Prefeito Municipal para que seja providenciado essa vaga de carga e 

descarga de pequeno porte, a fim de disciplinar o correto estacionamento dos furgões e outros 

veículos de carga, facilitando a entrega de mercadorias por vendedores nos estabelecimentos 

comerciais ali existentes. Então a gente sabe ali, é ali perto da farmácia Agafarma ali, tem vários 

estabelecimentos ali e não se tem nenhum espaçozinho para se fazer a carga e descarga. É uma 

vaga que a gente solicita de pequeno porte, nada de grandes caminhões, mas assim, algo que 

possa facilitar a vida daqueles comerciantes aí naquele local. Então a gente espera uma atenção 

especial aí do Prefeito, do Executivo e da, do órgão competente, a Secretaria de Trânsito. 

Também a outra indicação nº 223, aonde solicitamos ao Prefeito Municipal que seja 

providenciada a manutenção da faixa de rolamento, pintura de faixas de pedestres e reinstalação 

das placas de sinalização de trânsito na estrada que liga Otávio Rocha a Flores da Cunha. 

Através dessa indicação, solicito ao Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, 

para que seja providenciada a manutenção, pintura de faixa de pedestres, a reinstalação das 

placas de sinalização de trânsito na estrada que liga Otávio Rocha a Flores da Cunha, essa que 

foi municipalizada há algum tempo atrás aqui, que aprovamos nesta Casa. Essa via necessita 

urgentemente de reparos e manutenção por ser muito frequentada por moradores e usuários e, 

ainda, é via de acesso e de escoamento de produção e de várias indústrias que promove o 

desenvolvimento do município. É uma questão primordial para que a segurança aconteça e o 

cuidado com a vida das pessoas principalmente para o trânsito noturno. Então é, é mais uma 

solicitação que a gente faz nessa estrada, a gente sabe que também ali passa todo o trânsito, o 

tráfego que liga também lá ao quarto distrito de Mato Perso, que é bastante utilizada por aquela 

comunidade. Então esperamos que tenha esse olhar atencioso do nosso Executivo também para 

aquela estrada. 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 Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Cumprimento o Presidente desta Casa Legislativa, 

o Angelo; toda a mesa diretiva, os Vereadores, a Vereadora, especial o Seu Tiago Mignoni, o 

Deivid, o Kauan; e hoje também a visita do nossos amigos aí Clademir, o Igor; servidores da 

Casa e pessoas que nos acompanham através da redes sociais; também a imprensa, o Rouglan, 

sejam todos bem-vindos! É um tanto peculiar o dia de hoje, Colegas, tivemos um processo 

eleitoral no final de semana, ontem mais especificamente, no dia 30, e com atenção que todo o 

processo, toda eleição causa, não podia ser diferente também para nós de Flores da Cunha, 

principalmente nós entes públicos que, que às vezes temos que assumir responsabilidades, temos 
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que ter decisões, temos que apoiar candidatos, somos vinculados a partidos e isso às vezes nos 

preocupa, mas também nos delega responsabilidades. Então ontem tivemos essa eleição pro 

cargo máximo do nosso país, Presidente atual com ex-presidente, e que deixou uma tensão muito 

grande em todo o nosso país. Então hoje queria falar um pouco diferente do que em 2018 

estávamos aqui, né, Clodo, foi um pouco diferente a, o clima, foi diferente a eleição e, no dia 

seguinte também, a gente estava aqui falando de todo o processo que aconteceu naquela eleição. 

Então os candidatos também hoje são diferentes, um tentava a reeleição e o outro tentava voltar 

ao poder e conseguiu. Através do voto do povo brasileiro, será então reconduzido à presidência 

da República mais uma vez. Mas, diante disso, de todo esse cenário ali que a gente passou e 

viveu esse período pré-eleição, todos nós, acredito, que passamos assim por, por momentos 

tensos, momentos nervosos, a população nos cobrando posições, a população exigindo, querendo 

saber. E aí, o próprio eleitor dividido, uma eleição polarizada, uma eleição difícil, acredito que, 

dizia pro meus colegas de bancada agora lá, na, na nossa bancada do MDB, eu tenho 57 anos e já 

passei por algumas eleições, desde 89 quando começamos a votar pra presidente pela primeira 

vez, depois que teve a abertura política no país, eu acredito que eu acho que, pra mim, acho que 

foi a mais tensa e que me deixou acho que mais triste também, de certa forma, com alguns 

resultados que aconteceram. Mas faz parte de todo o processo eletivo, faz parte de uma 

democracia e esperamos que todo o processo tenha lisura que se esperava, que tenha toda a 

condução que tem que ser, que procede, que preconiza uma lei municipal, a Carta Magna que 

manda e que tenha sido observada, acredito que tenha sido, e a vontade do povo então mais uma 

vez prevaleceu. Mas, nesse contexto todo, a gente passou por, por problemas, a gente teve 

momentos difíceis também com as nossas famílias, às vezes com os nossos amigos por causa 

desta polarização, por causa das, de ideologias políticas e às vezes nem sempre somos 

compreendidos como eleitor ou como vereador, como munícipe ou simplesmente como amigo 

que tem uma posição diferente, dentro da própria família às vezes e a gente pensa que as, tudo 

pode ser mudado, pode ser diferente e às vezes as coisas convergem para uma mesma situação. 

Então a gente, todos nós sabemos, quem tem um pouco mais de experiência, a gente sabe que 

grandes mudanças às vezes elas são esperadas, mas elas não acontecem. Então às vezes os 

processos são graduais, são demorados, são lentos, se cumprem a curto, a médio, a longo prazo. 

Mesmo os projetos grande que alguns partidos tentam implantar no país demoram um certo 

tempo, se tem um pouco de resistência dentro da própria nação e da sua população. Mas fazendo 

só uma reflexão, eu destaquei aqui um texto do autor Sérgio Moraes. É um escritor que eu gosto 

muito de ler e às vezes acompanho ele nas redes aí sociais, não sou muito ativo nas redes sociais, 

mas tem uns textos que eu gosto dele e tem um texto muito simplesinho, mas que eu faço 

questão de trazer até os senhores e trazer a todos que nos escutam. É sobre a política. “A política 

é importante na construção de uma sociedade, nas relações institucionais e humanas, sendo o 

eixo do mundo, porque todos os países, estados e municípios dependem da política, pois se a 

política de um determinado país vai mal, afeta a vida das pessoas em qualquer lugar do mundo. 

Exemplo: Se a bolsa de valores despenca na Ásia ou nos Estados Unidos, isso nos afeta. Se o 

preço do barril de petróleo dispara ou se o dólar aumenta, isso também nos afeta”. Então 

dizíamos antes, que o dólar hoje oscilou, baixou, depois aumentou de novo. Ah, é bom que 

baixe, como a gente comentávamos com os colegas de bancada e com nossa assessora 

anteriormente aí. O dólar também não é tão bom se baixa muito! Temos exportação, temos 

commodities, temos exportadores das próprias indústrias, então se o dólar baixa muito, também 

não é bom. Mas, por outro lado, se importamos, bom que seria que o dólar estivesse mais baixo! 

Então tudo isso vem da política. “Infelizmente, em nosso país, a política se tornou uma doença 

que precisa ser tratada, pois muitos políticos ruins são como um vírus, que contaminam todo o 

sistema e muitas vezes o certo paga pelo errado, onde ao invés de separarmos o joio do trigo, 

temos o costume de generalizar em virtude dos incontáveis absurdos praticados por diversos 

políticos. Em ano eleitoral, observa-se que muitas vezes a ganância, a fome do poder, o status e 

as vantagens valem mais do que a família e as velhas e boas amizades. É assim que se vive nas 

disputas políticas: Famílias brigando e se dividindo por causa da política, amigos destruindo 
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velhas e boas amizades por causa da política”. Eu sou do tal e esse é mais, eu sou daquele e 

aquele é mais. “Desentendimentos, ódio, perseguições, palavras ofensivas, fofocas e até a 

violência. Muitas vezes até quando você só está conversando com amigos, os fofoqueiros de 

plantão nos julgam e dizem: “Fulano estava conversando com Sicrano, que é do outro lado”; 

“O candidato tal estava na casa da fulana”; e por aí vai. São tantas mazelas, mesquinharias, 

fofocas, olhares maldosos, inveja, pré-julgamentos e falta de respeito, que faz com que os 

cidadãos fiquem cada vez mais desacreditados e enojados com todas essas situações. Agora é 

momento de fazermos a nossa reflexão política e perguntarmos a nós mesmos: “Será que vale a 

pena eu me distanciar da minha família e perder as boas amizades por causa da política”? 

Vamos aprender a não misturar as coisas e saber conviver politicamente em harmonia, pois 

quando a política afeta o convívio familiar e as amizades, ela passa, mas as marcas e feridas 

profundas ficam para sempre. A política é importante quando é feita sem demagogia e 

desentendimentos. A família e os amigos são muito mais, pois é o elo que nos une a Deus. Não 

deixe que a politicagem afete os seus relacionamentos. Exerça a sua cidadania sem denegrir a 

imagem de ninguém. As eleições passam, mas a família e as boas amizades ficam no coração”. 

Então é aquilo que todos nós sabemos, mas a gente esquece de praticar. E no calor, na adrenalina 

ali de uma eleição, na vontade que o nosso candidato ganhe, a gente passa por cima de todas 

essas coisas e acaba esquecendo os princípios básicos do ser humano, do homem, do amigo, do 

irmão, da família e na nossa pequena sociedade. Nossa sociedade é grande como estado, como 

nação, mas a gente tem um convívio mais próximo, mais..., diria mais de coração, mais junto, 

com as pessoas que nos cercam, que são mais próximas de nós e que conosco convive. Então é 

só uma reflexão que a gente traz aqui. E a gente sabe que hoje em dia o que torna um monte de 

gente corajosa e se acha no direito de, de agredir, de denegrir, achar que o que ele pensa é o que 

ele está certo é porque ele está atrás, escondido num perfil de uma rede social. E daí ele se acha 

protegido e acha que tem o direito de falar da pessoa tal, de julgar e imaginando sempre que não 

acontece nada expondo a sua opinião, muitas vezes pejorativa para aquela pessoa, sem saber os 

efeitos danosos, malignos que causa toda as suas postagem, toda a sua colocação, às vezes a 

indignação e a vontade de fazer que o outro siga a você, siga uma ideologia, siga o caminho que 

ele mesmo imagina que seja o correto. Não é sempre assim! E às vezes a democracia que 

imaginamos que ela nos protege, também ela, ela nos afasta, ela nos sucumbe a nossa própria 

moral, coloca nossa dignidade, o nosso respeito, se não em lugares que não, que não devia ser, 

mas arranha, fere também toda a nossa conduta, a nossa história quando a gente vai construindo 

ela ao longo do tempo. Então às vezes, por alguns meses, por algum projeto, por alguma ideia, a 

gente acaba destruindo muita coisa nas nossas vidas e na nossa sociedade. Adoece a nossa 

sociedade com políticas malfeitas e mal interpretadas e mal direcionadas. Eu não sou muito 

atuante nas redes sociais, quase nada. Alguns anos já percebi que, que não me levava a nada ou a 

pouco, então não tive muitos problemas nesses dias pré-eleição, porque quando você expõe a sua 

condição, você expõe a sua posição, na maioria das vezes as pessoas que são mesmo próximas 

não nos entendem. Cada um tenta sempre fazer o melhor pra sua comunidade, pro seu município, 

pro seu estado e pro seu país. Confesso que estou um pouco chateado por esse resultado da 

eleição aí, principalmente pra presidente da República, não esperava que fosse reconduzido 

novamente a alguém que já foi e que não deixou boas lembranças pra nós, pelo menos na, no 

sentido da honestidade e da corrupção, mas o povo entendeu que ele devia voltar, então acredito 

que estará sim, sendo reconduzido ao cargo máximo do nosso país. Então vamos esperar que, 

que ele consiga fazer um, um bom mandato, que consiga novamente fazer o país crescer e aquilo 

que se pregava nas campanha, talvez possa ser executado da melhor maneira possível. Então é 

uma mensagem assim que eu queria dizer, queria deixar, a preocupação que temos com, que 

devemos ter com as nossas amizades, com as nossas famílias, mesmo sendo de posições 

diferentes, ideologias diferentes, ideias diferentes, temos sim que saber o equilíbrio entre tantas 

coisas que acontecem na nossa vida. O equilíbrio tem que estar sempre presente e não deixar que 

a balança penda pro lado. E geralmente, quando isso acontece, que a gente faz isso de maneira 

precipitada e no calor da situação, geralmente a gente não toma as boas decisões. Como sendo 
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enólogo, a gente tinha um, tem sempre um ditado, que diz, que os bons vinhos a gente aprecia 

nos momentos alegres, nos momentos de alegria, mas nunca se toma decisões com ele. Então a 

gente tem que saber que temos que ter sempre o discernimento pro melhor. Então os bons vinhos 

também são bom conselheiros, mas depende também do nosso momento. E também, às vezes 

aquelas pessoas que, que são, que são muito ligadas, que tem o fervor de, principalmente na 

política, seja ele político religioso ou de esporte, qualquer que seja, geralmente às vezes as 

pessoas se transformam. Então a gente tem aquele ditado que diz sempre, que a mão que afaga 

também é aquela que apedreja. Então esses cuidados que a gente tem que ter. Por ora era isso, 

senhores. Uma boa noite e uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Transfiro a Presidência ao 

Vereador Clodo Rigo para fazer uso da palavra. 

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite, Colegas Vereadores; 

público aqui presente, Secretário, servidores desta Casa, a imprensa e o público que nos assiste 

de Casa. Compactuo com algumas das posições do Vereador Barp, Colega. A internet ela veio, a 

internet, os smartphones, o mundo globalizado veio para auxiliar, para dar informação, mas ao 

mesmo tempo criou uma guerra, a guerra das fake news, que foi o que esteve presente durante 

todo o processo eleitoral deste ano. E isso causou muitas dificuldades na condução das 

campanhas políticas e resultou também aí de uma polarização enorme, resultado visto ontem nas 

urnas, um dos resultados mais apertados da história, em percentual de votos. Isso também foi um 

reflexo ali de uma pesquisa que não faz muito tempo que aconteceu sobre a rejeição. Segundo o 

Datafolha, muitos questionam essa instituição, mas enfim, “não votará de jeito nenhum” era a 

pergunta. Lula, PT, 48%; Jair Bolsonaro, PL, 50%, que foi exatamente o que aconteceu nas urnas 

ontem. A rejeição se voltou para o outro candidato, se for fazer uma analogia assim. Mas enfim, 

o processo democrático, o processo eleitoral foi um processo democrático onde a maioria 

prevalecerá. O candidato eleito, o ex-presidente Lula vai assumir no ano que vem e isso com 

certeza trouxe aí uma, por parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro, uma certa revolta por todas as 

questões. Mas a gente deve olhar isso com, que o Brasil é maior do que ideais políticos. Eu 

talvez, eu também não fiquei, não fiquei feliz com o resultado, devido a esta paixão ter levado o 

Lula de novo à presidência e em detrimento a erros estratégicos do atual Presidente, que falou 

coisas em momentos que não devia, e falo isso de um panorama geral aqui. Enquanto um falou 

coisas que o prejudicaram e tomou atitudes também que deveriam ser diferentes, do outro lado 

temos a paixão a um candidato, a um ser que se tornou um mito, que transcende a liderança 

política, mas as pessoas têm verdadeira paixão, muitos, não todos, pelo presidente eleito. E isso é 

prejudicial do ponto de vista que a gente deve discutir um Brasil de maneira mais ampla, porque 

a idolatria à política gerou a eleição mais belicosa, sem propostas da história, segundo Ricardo 

Amorim. Lula ganhou e será o próximo presidente. Torça pelo Brasil, torça por ele, cobre-o e 

fiscalize-o. Seja parte da solução e seja parte do, não seja parte do problema, também ele coloca 

aqui em uma publicação nas redes sociais. E é isso que eu vejo! Passada a eleição, a gente tem 

que acalmar os ânimos e torcer pelo melhor! Vou ler algumas publicações que achei interessante 

na internet, porque da internet também se tiram coisas boas, como tu também leste aí algo 

relacionado. Então tem uma publicação que diz, que aprendi que existem pessoas maravilhosas 

que votam no Bolsonaro e existem pessoas maravilhosas que votam no Lula. Há extremistas dos 

dois lados. A escolha por um desses candidatos não define o caráter de alguém. Ela é baseada 

nos conhecimentos e experiências de vida e sobretudo como cada indivíduo significou tudo isso, 

que foi o que aconteceu, pessoas se sentiram prejudicadas no governo Bolsonaro, outras têm o 

passado do Lula como algo inconcebível e isso gerou essa discussão. Mas, como falei antes com 

o Colega Clodo, a lei permitiu que ele concorresse, então talvez o, a gente tem que rever se a lei 

está correta ou não, mas enfim, hoje isto posto, ele está presidente da República. Isso não faz das 

pessoas melhores ou piores, são apenas pontos de vista e expectativas diferentes. No entanto, a 

forma grosseira de lidar, julgar e acusar o outro porque ele pensa diferente, supor que você é 
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mais inteligente, vivido, esclarecido, enquanto o outro é alienado, ignorante, manipulado, isso 

sim, diz muito sobre você! Cuidado com as projeções pessoais, elas têm mais a ver com a gente 

do que com o outro. E é verdade! Muitas coisas que vêm através do whatsapp acaba alienando a 

cabeça das pessoas que não buscam uma segunda informação, não buscam uma fonte segura e 

acabam levando aquilo como lei e gerando brigas totalmente desnecessárias. Segundo a Martha 

Medeiros: “Quando este domingo terminar, metade dos brasileiros estará frustrada e metade 

estará em festa. Assim funciona a democracia. Mas não vamos deixar que essa polarização se 

transforme em violência, sarcasmo e boicote. O Brasil continuará em frente, gostemos ou não de 

quem estiver no comando. Sigamos fazendo nossa parte. Trabalhando com foco, honestidade e 

extraindo alegria de viver. Governos podem ajudar ou atrapalhar, mas no final das constas, 

quem constrói nosso futuro somos nós mesmos”. E segundo Thiago Nigro: “Deu Lula! Não 

esqueçam de não idolatrar político, e entender que ele é um representante do povo, portanto, 

está lá para servir nossos interesses coletivos. Se lembrem também que estamos todos no mesmo 

avião, e devemos torcer para que o Brasil prospere”. Difícil aqui no nosso município onde 82% 

da população votou no candidato que perdeu e vai gerar sim uma, muitos questionamentos, 

muitas manifestações, mas a gente deve cumprir o papel de cidadão e dizer que o Brasil deve 

seguir em frente e que se for provado qualquer irregularidade, a justiça vai nos dizer e o próprio 

candidato irá se manifestar hoje para dar o seu parecer sobre as eleições e a gente deve 

acompanhar e tomar nossas posições aí dentro da democracia, dentro da ordem e da paz. 

Também quero ler outro texto falando aqui sobre essa mediação, como disse o Vereador Vitório, 

na última tribuna, que não devemos elevar os ânimos e, sim, buscar ideias conjuntas para o bem. 

Em 2018, quando foi anunciada a vitória do Bolsonaro, o Mujica fez uma fala curta, mas que me 

encorajou para enfrentar os anos que viriam. Serviu pra 2018 e serve pra hoje. “Os únicos 

derrotados são os que cruzam os braços, os que se resignam à derrota. A vida é uma luta e é 

uma luta permanente, com avanços e retrocessos, não é o fim do mundo. Portanto, devemos 

aprender com os erros cometidos e recomeçar, e deve ser permanente. Mas também não 

devemos acreditar que quando vencemos tocamos o céu com as mãos e que alcançamos um 

mundo maravilhoso. Não, apenas subimos alguns degraus. Devemos ter humildade do ponto de 

vista estratégico. Não existe derrota, nem triunfo definitivos”. E quero encerrar também essa, a 

parte da, que fala da eleição, falando um pouquinho, lendo aqui um pronunciamento de um 

grande empresário que fez nos dias passados, um grande empresário brasileiro que emprega 

muitas pessoas, o Carlos Martins. Ele escreveu em uma entrevista: “Vi que o Brasil é muito mais 

forte que a política. Se vencer a esquerda, parabéns; se for a direita, parabéns também. Neste 

ano, estou 100% voltado ao empreendedorismo porque é a fórmula que eu acredito que 

consegue realizar a transformação de um indivíduo e de uma sociedade. O brasileiro já passou 

por vários sistemas, vários modelos de governo e, se olharmos historicamente, nós sempre 

evoluímos a despeito das condições políticas”. Isso é uma, é algo encorajador, porque realmente 

se a gente parar de trabalhar, ninguém vai nos dar comida. Um governo favorece mais do que o 

outro, um te deixa mais contente, mas a tua realidade talvez não seja a mesma de outro estado, 

por exemplo. No Brasil, hoje, o sistema eleitoral ele é igualitário, todos os estados têm a mesma 

força de voto e se a gente quer que um estado seja representado de maneira diferente, deve-se 

mudar então o processo eleitoral para que o peso dos votos dos estados seja diferente, como 

acontece, como é por exemplo, nos Estados Unidos. Mas essa não é a realidade do Brasil, então a 

gente está inserido num mesmo contexto. Somos todos brasileiros. E acho muito interessante que 

a gente não discuta política só em época de eleição, a gente tem que discutir o tempo inteiro. A 

gente tem que lembrar do deputado, do senador que votou, ser oposição, desde já, ao governo 

que vai entrar no ano que vem. Não numa oposição no sentido de que torcer contra o governo, 

mas apontar eventuais erros e melhorias que devem acontecer e isso deve ser feito diariamente, 

não apenas no período eleitoral. Por isso, desde já, como fui ao governo Jair Bolsonaro, também 

serei um opositor ao governo Lula no que diz respeito a erros, o que for de assertivo estarei 

apoiando e o que for errado estarei apontando e cobrando melhorias. E é isso que todo brasileiro 

deve fazer, não somente na campanha política, mas durante todos os quatro anos do mandato de 
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qualquer governante. E eu conclamo a população que faça a mesma coisa, que cobre, que esteja 

presente, que cada vez mais se politize, que a gente possa discutir, mas no campo das ideias e 

não no campo da hostilidade como tem acontecido muitas vezes. Quero falar um pouquinho 

agora sobre um evento que vai acontecer no final de semana, o Domingo na Praça. Existe uma 

lei municipal que regulamenta o evento Domingo na Praça. E lá acontece, vai acontecer 

manifestações culturais, comercialização de produtos, uma feirinha livre, brinquedos infláveis. 

Vai ser um momento de confraternizar e trazer a população pra praça Nova Trento, uma praça 

que recentemente foi reformada, está muito, está sendo muito bem cuidada agora e que é um 

espaço aconchegante que eu, que durante até a campanha política que eu concorri a vereador, eu 

defendia que deveria ser mais utilizada. E, agora, a Apac, em parceria com a Subsecretaria, com 

a Secretaria de Educação, a Subsecretaria de Cultura, estará realizando esse evento lá pra trazer o 

nossos artistas e a população pra prestigiar, pra ter uma tarde de, agradável ao ar livre, uma praça 

que é muito bonita. Então a gente convida a todos. Já parabeniza a Apac pela iniciativa, a nova 

diretoria da Apac que vem trabalhando pra difundir a arte e a cultura do município e vem 

fazendo um grande trabalho. Então convido a todos para participarem e valorizar aquela praça, 

os nossos artistas locais e, também, a gastronomia, enfim, no nosso município. E falando um 

pouquinho sobre a cultura, a Subsecretaria de Cultura, o setor da cultura, está em transição, sai 

agora a Subsecretária, a Nata Francisconi, minha amiga, uma pessoa que eu admiro enquanto 

profissional, que lutou bastante pela cultura do município nesse um ano e dez meses. Digo que, 

gosto de dizer que ela tinha tanta paixão, que ela lutou tanto pela cultura, que às vezes foi até 

mal-entendida, porque a gente sabe que o orçamento às vezes não contempla todas as vontades 

que os responsáveis pela pasta têm. Então o Secretário Tiago está aqui também, acredito que 

dentro do Turismo às vezes ele quer fazer algo a mais, mas o orçamento ele é limitado, porque as 

prioridades, todas são prioridades, mas saúde e educação são, e segurança são as prioridades 

maiores. Mas eu deixo aqui uma mensagem, dizer que o próximo subsecretário que entrar tenha 

a mesma paixão, consiga desempenhar um grande trabalho e que o Município entenda que 

cultura é muito importante, dadas as proporções obviamente, e que os recursos sejam 

encaminhados pra que a gente possa fazer domingos na praça, pra que a gente possa dar vida ao 

Casarão dos Veronese, para que a gente possa difundir o talian, entre tantas outras coisas. Temos 

arte e cultura de sobra no município e temos que incentivar, porque os talentos devem ser 

demonstrados e as pessoas devem cada vez mais absorver a cultura pra transformar essa 

sociedade num lugar melhor. Então a minha contribuição pra esta semana era esta. Eu agradeço a 

atenção de todos e uma boa noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo 

Boscari Junior.  

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

Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente Angelo! Cumprimento os 

Colegas Vereadores, Vereadora, público aqui presente, confesso que um dia muito triste, por 

dois motivos: primeiro o nosso clima, 31 de outubro e o nosso verão não quer dar as caras, com 

previsão de geada aí, que é muito preocupante; e o segundo, saber que ontem cinquenta, aliás, 

sessenta milhões de brasileiros optaram pela pior escolha. Uma escolha eu diria injusta pra nós 

brasileiros, nós florenses, paduenses, com mais de 80% de votos pró-Bolsonaro e nós termos que 

engolir um ex-condenado sendo eleito pela grande maioria do povo brasileiro. Que infelicidade! 

Mas eu quero começar falando de coisas boas. Temos aqui a presença do Secretário Tiago, 

obrigado por estar aqui nos prestigiando. Falar das premiações que o Município vem recebendo 

na área da, do turismo, inovação, através da Sala do Empreendedor. Nós destacamos na semana 

passada o setor de educação, setor de saúde. E eu quero, agora então, acho que a maioria já teve 

o prazer de ver um vídeo mostrado pelo nosso Executivo das obras que o Município vem 

executando, obras em todas as esferas. Até peço pra Marina passando um vídeo, para que vocês 

também possam apreciar o que o Município está fazendo então na Secretaria de Obras, que 
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também é uma secretaria que está em amplo destaque no nosso município. Por favor, Marina! 

(Apresentação de vídeo através da televisão). Obrigada, Marina! Então vocês puderam 

acompanhar então algumas obras que estão sendo executadas, umas delas planejadas e outras de 

solução imediata, que nem essas tubulações que vem acontecendo na nossa cidade. Quero voltar 

então agora ao assunto eleição, que é o nosso assunto principal de hoje. Dizer, Presidente 

Angelo, que eu acho que o meu partido Progressista e o teu partido PDT foram o que ficaram 

estacionados da, dos partidos que nós temos bancadas aqui. O Republicanos conseguiu eleger o 

senador, senador gaúcho, o Mourão; o MDB conseguiu eleger o vice-governador do Estado e, 

também, teve candidato a governo federal, infelizmente apoiou o eleito presidente Lula, mas foi 

uma escolha do partido a nível federal. O PSD também foi eleito então o vice do Lula, 

participando da chapa do Lula, então também teve a sua bonificação nessa campanha, diriamos 

assim, Vereador Horácio? Isso faz parte! Então, que nem eu falei antes, é triste. E o que cabe a 

nós hoje aqui é tentar identificar, porque nós somos políticos, nós somos entes públicos, 

identificar o porquê que a eleição se ocorreu dessa maneira. Por que que sessenta milhões de 

pessoas optaram por um lado e não pelo outro, pelo candidato Lula ou pelo candidato 

Bolsonaro? O Bolsonaro talvez por ter a arrogância dele no início, no seu discurso, talvez por 

não confiar na vacina, não querer usar máscara, não querer usar capacete, perdeu por não tentar 

pacificar o país, perdeu por brigar com o STF, brigar com a imprensa, perdeu por não conquistar 

aqueles candidatos que concorreram no primeiro turno e que não passaram pro segundo turno, de 

não tentar trazer pra eles, entre eles, PDT, o MDB, que preferiram apoiar o presidente Lula. 

Então esses são perguntas que sim, nós temos que fazer, o público tem que fazer, os brasileiros 

tem que se fazer e principalmente o candidato Bolsonaro. Por outro lado, presidente Lula vence 

uma eleição, uma pessoa que já foi presidente por duas vezes, uma pessoa que não tem estudo, 

um ex-metalúrgico, líder sindical, preso por duas vezes, agora, por último, descondenado, aí ele 

vem, lança seu nome pra concorrer e infelizmente sessenta milhões de brasileiros apoiam e 

elegem pra administra o nosso país por mais quatro anos. Então essas são as perguntas que nós 

temos que fazer, todos nós! E é que nem uma partida de futebol! Eu joguei muito futebol, eu sei 

que pessoal aqui jogou também, né, Vereador Ademir? É uma decisão, tu tem os noventa 

minutos aí pra, pra decidir e aí, por algum detalhe, você acaba perdendo o jogo. Aí quando tu vai 

lá deitar, colocar a cabeça no travesseiro, tu vai se perguntar: por que que eu não fiz assim, por 

que que eu não chutei aquela bola longe, por que eu não, a gente se pergunta. E ontem de noite, 

tenho certeza que a grande maioria que está aqui dentro hoje, salvo algumas exceções, acho que 

pensaram a mesma coisa. Se nós poderíamos ter feito algo a mais para que continuasse o 

trabalho do Presidente Bolsonaro contra, não vou dizer que vai acontecer, mas que poderá 

acontecer, voltar a acontecer, porque já nós já tivemos exemplos no nosso país, ideologia de 

gênero, que eu sou contrário, a favor da liberdade de imprensa, sempre! O Vereador Angelo 

falava antes, que nós temos que ter nossas opiniões, nós precisamos discutir, ter a nossa posição 

é importante pro cidadão. O que será da nossas escolas? Nós vimos alguns anos atrás que já 

estavam começando, e aqui vai um alerta, inclusive no nosso município tem algumas, algumas 

ações que puxam pra esse lado, então nós temos que ter muito cuidado, mas não podemos tirar 

conclusões precipitadas hoje, hoje é o primeiro dia logo pós-eleição. Poderá acontecer algo que a 

gente não sabe, que possa mudar o cenário, mas eu já digo aqui, que eu sou totalmente contra, 

totalmente contra hoje essa paralisação, esse movimento sem ter um argumento firme e forte, 

sem discutir, sem analisar os fatos e ter alguma coisa concreta na mão. Então que nós possamos 

sim, todos os brasileiros, ter discernimento, cada um fazer a sua parte e aguardar as cenas dos 

próximos capítulos. Obrigado pela atenção de todos. Era isso, Presidente. 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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Em pauta, o Projeto de Lei nº 081/2022, que “Institui Rotas Turísticas no âmbito do município 

de Flores da Cunha e dá outras providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do 

resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

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

que está aqui nos acompanhando hoje na sessão, também pelas redes sociais; em especial ao 

nosso Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, o Tiago, que se faz 

presente aqui; também temos representantes das rotas de turismo. E a gente sabe do potencial do 

turismo em nossa cidade, o quanto ele pode crescer. E ações como essa que institucionalizam 

então as nossas rotas, deixam elas oficiais, que perpassam mandatos, perpassam os prefeitos, fica 

pra história do nosso município para que elas continuem se desenvolvendo, são de extrema 

validade para nós e nós teremos com certeza que apoiar essas iniciativas. E também na, o 

Prefeito, participamos na reunião no gabinete, onde ele convidou as rotas, fez a apresentação 

desse projeto, o nosso Presidente também se fez presente, e todos que estavam lá apoiaram a 

iniciativa e sabem o quanto isso poderá ser benéfico também pra captação de recursos, parcerias 

que podem ser feitas com instituições de ensino. Então são passos importante que o nosso 

turismo vem dando aqui no município. Parabenizar o Tiago, por toda essa dedicação e empenho 

que está tendo ao Poder Executivo, transmita os nossos cumprimentos também ao Prefeito 

Municipal César. E peço aos Colegas Vereadores que votem favorável a este projeto.  

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

Vereadora, pessoas que nos acompanham, instituir essas rotas é um passo importantíssimo para o 

desenvolvimento do turismo de Flores da Cunha. Sempre se falou muito no turismo de Flores e 

acredito agora, com essa legalização, essa lei aprovando essas rotas, possamos sim buscar 

alternativa, buscar recursos, tornar conhecido mais o nosso município e trazer pra cá o turista, 

que é o que nos traz os investimentos necessários a serem feitos através desse turismo e desse 

turista que nos visita. Então é mais um passo importante também pra esses caminhos, essas rotas, 

o Caminhos do Alfredo, o Compassos da Mérica Mérica, Otávio Rocha Vila Colonial, Passo do 

Vinho, Região dos Altos Montes e Vales da Serra. Então são, são essas rotas que estão 

crescendo, estão se propondo a realizar esse trabalho e o Poder Público também então tem que 

fazer a sua parte e uma delas está acontecendo hoje, com a aprovação desse projeto. Então já me 

coloco favorável, Senhor Presidente. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente! Quero aqui então, em 

nome do Secretário Tiago, parabenizar pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente 

dessa secretaria. Era uma cobrança nossa muito ampla ao nosso Executivo, que o turismo de 

nossa região principalmente de Flores da Cunha precisaria sair do papel. E através desse projeto, 

que facilitará muito a integração das rotas turísticas, até é um meio como pra nós podermos até 

angariar recursos, investimentos a nível estadual e federal para essas rotas. Acho que faz se 

muito necessário a integração principalmente das rotas turísticas do nosso município, pra que 

eles tenham o mesmo entendimento da funcionalidade de como operar essas rotas turísticas no 

nosso município é muito importante. Então esse projeto vem pra instituir, pra tornar público. E 

queira Deus que, com o andar do tempo, essas rotas venham se beneficiar muito, que é um 

investimento que vem pro Município em valores líquidos, porque o turista hoje ele quer passear, 

ele quer viajar e pra onde ele vai, ele deixa seu dinheiro limpo no município, não trazendo 

praticamente despesa nenhum. Ele vem aqui visitar nossas rotas, deixa o dinheiro dele aqui nos 

nossos hotéis, as nossas pousadas, nossos restaurantes e volta para a sua cidade onde que eles 

têm o condomínio. Então parabenizar o Poder Público por essa ação. E vida longa ao nosso 

turismo municipal. Obrigado, Senhor Presidente! 
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VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores; 

cumprimento também o Secretário de Turismo da pasta também, o Tiago. Sempre fui um grande 

defensor do turismo aqui nesta Casa e gostaria também de deixar minha contribuição então sobre 

este projeto, que trata sobre as rotas turísticas lá do Caminhos do Alfredo, Compassos da Mérica 

Mérica, Otávio Rocha Vila Colonial, também Passo do Vinho, Região dos Altos Montes e Vales 

da Serra. Então ele tem pelo objetivo, como já mencionado, a articulação de atividades 

localizadas em Flores da Cunha, mas também em municípios próximos, visando consolidar a 

efetiva integração do planejamento territorial e a capacidade de gestão turística regional. É muito 

importante, aqui eu estava vendo, tem algumas rotas que são internas, mas algumas rotas que são 

compartilhadas com outros municípios. E lembro muito bem que tanto o Secretário como o 

Prefeito falava que turismo não se faz isoladamente, somente um município, pensando somente 

em si, fazer turismo interno. Não, o turismo ele cresce cada vez mais quando os municípios se 

unem, quando as regiões se unem com o mesmo propósito. E é o que vemos também através 

deste projeto. Então, mais uma vez, Tiago, parabéns! Não tenho dúvidas que isso vem pra cada 

vez mais somar e fomentar não só o turismo de Flores, mas de toda a nossa região aqui da serra 

gaúcha. Então parabéns e sou favorável a este projeto! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 081/2022 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 081/2022 aprovado por 

unanimidade. 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 082/2022, que “Institui a Semana Municipal do 

Empreendedorismo no Município de Flores da Cunha e dá outras providências”. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos 

e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colega Vereadora, Vereadores, também 

comentando sobre este projeto, entendo que o Município de Flores da Cunha sempre priorizou 

nesta gestão muito a questão do empreendedorismo. Uma prova também é a criação da Sala do 

Empreendedor, onde recentemente também tivemos uma premiação, saindo da certificação 

bronze diretamente pra certificação diamante. E sabemos de todo empenho do Deivid também, 

que trabalha junto à Sala do Empreendedor, fomentando cada vez mais então o 

empreendedorismo de Flores. E esse projeto institucional então ele vem pra instituir a Semana do 

Empreendedorismo, que terá como objetivo promover, incentivar e valorizar o 

empreendedorismo no município de Flores da Cunha, com ações que visam desenvolver e 

reconhecer toda a atividade empreendedora já existente, assim como gerar mecanismos que 

permitam promover o empreendedorismo nas instituições e redes de ensino. Além disso, então 

serão aplicadas homenagens para empresas municipais que possuam mais de vinte anos, com o 

objetivo de reconhecer o trabalho que cada um realiza e assim como sua importância para o 

desenvolvimento do município. Nós também, como vereadores, muitas vezes fizemos aqui 

homenagens pra empresas com mais de vinte, às vezes mais de cinquenta. Então é muito justo, 

eu acredito, e vem sim para fomentar cada vez mais e valorizar os nossos empreendedores de 

Flores. E sou favorável a este projeto. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 082/2022 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 082/2022 aprovado por 

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

Projeto de Lei nº 083/2022; para a Comissão de Finanças e Orçamento os Projetos de Leis nºs 

084 e 085/2022. 

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, público aqui presente, Secretário de Turismo Tiago, o Igor Pan que se faz aqui 

presente; imprensa, na pessoa do Rouglan; nossos assessores, funcionários desta Casa e todos 

que nos acompanham pelo Facebook. Também é de praxe, como o Colega Barp falou, todos que 

antecederam aqui nas suas falas em relação às eleições no dia de ontem, dia 30, aqui no 

município ocorreu de uma forma pacífica, tranquilamente, tudo conforme deve se ocorrer a 

democracia no nosso estado, no nosso Brasil. Jair Bolsonaro fez 82,02% dos votos em nosso 

município, uma votação de quase 17 mil votos contra 17,92% do candidato eleito. E ao governo 

do Estado, tivemos então o Onix Lorenzoni com 68,95 contra 31,05 do candidato também eleito. 

Quero aqui fazer a minha manifestação, todos sabem do meu posicionamento perante a 

comunidade que aqui me elegeu, a imprensa já divulgou pelo jornal impresso, que ocorre 

semanalmente em nosso município, mas digo que as eleições que se processaram, Vereadores, 

Senhor Presidente, e definiu quem irá governar o nosso país e o nosso estado pelos próximos 

quatro anos, eu desejo sucesso. E é hora de manter a calma, o respeito e o bom senso e 

principalmente o equilíbrio perante ao cargo que lhe foi confiado. Então fica aqui minha opinião, 

o meu respeito e, também, respeito a todos e a todas as suas opiniões. Era isso. Muito obrigado, 

Senhor Presidente! E tenhamos todos uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente! Lamentar o dia de 

ontem, lamentar porque o Brasil perdeu, não foi o Presidente Bolsonaro que perdeu essa eleição. 

Perdemos por causa de uma polarização que não é saudável, que como já foi dito, está destruindo 

inclusive famílias. Perdeu porque 32 milhões de pessoas se omitiram dessa responsabilidade, é 

um número absurdo! Onde estão essas pessoas? Quem são essas pessoas? Perdeu porque mais de 

cinco milhões de pessoas votaram brancos e nulos, que estão desacreditados da política. O 

vencedor, que aliás não devia nem estar concorrendo, porque é um descondenado, não foi 

absolvido, existem provas de corrupção contra ele, foi preso, ele não representa a grande maioria 

do nosso país, ele representa 60 milhões que apoiaram na, mas nós temos 96 milhões de pessoas 

que não escolheram ele como presidente! E aí, a gente vai ver que as mentiras que ele propagou 

e que ele influenciou as pessoas a votarem nele vão cair por terra dia após dia. E hoje, já temos 

uma caindo, né? Afinal, ele disse que não era bem aquilo o alinhamento que ele tinha com os 

caudilhos de esquerda da América Latina. E aí, no primeiro dia pós-eleição, está lá ele, reunido 

com o Presidente da Argentina, a Argentina que nesse ano vai passar de 100% a inflação, onde 

as pessoas estão buscando comida nos lixões. Então quem não acredita, dá o Google aí, que nem 

diz o Presidente. E aí, o que que nós vamos explicar para os nossos filhos? Que história o Brasil 

vai contar que elegeu um presidente ex-presidiário? Enfim, nos resta agora erguer a cabeça, fazer 

o nosso trabalho aqui no município, mas também cobrar dos nossos legisladores, tanto a nível 

estadual como federal, estarmos vigilantes, atentos, cobrando para que o nosso Brasil não 

retroceda, nós precisamos avançar. E eu não vou desistir do meu país, eu acredito no Brasil e é 

isso que todos nós temos que fazer hoje. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório Dalcero.  
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VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Obrigado, Senhor Presidente! 

Cumprimento os Colegas Vereadores, a Vereadora, os assessores e servidores desta Casa, a 

imprensa; cumprimento especial ao Secretário de Turismo, o Tiago, parabenizando-o pelo 

trabalho realizado; a imprensa e os que nos acompanham através do Facebook. Apenas informar 

a todos, que conforme permite o artigo 72, inciso III, do Regimento Interno desta Casa, estarei 

de licença não remunerada para tratar de interesses particulares, de 07 a 30 de novembro de 

2022. Desejo ao Nobre Colega Vereador Suplente Pedro Kovaleski, MDB, que irá me substituir, 

que esse período seja uma experiência de sucesso e que seja muito feliz nas decisões que for 

necessário tomar neste período. Obrigado pela atenção! Uma boa semana a todos e todas! Boa 

noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, queria 

também demonstrar, eu digo, minha tristeza neste dia. Falaram já muito bem sobre a política e o 

próprio Presidente falou na tribuna sobre fake news. Concordo, foram várias, o que tornou ainda 

mais tenso este momento de, esse período eleitoral. Mas vale aqui lembrar que também, pra 

quem tem memória boa de repente, lá nos anos de 2005, os casos de Mensalão, a operação Lava 

Jato, isso noticiado em imprensa a nível nacional, a corrupção na Petrobras, lembrar também que 

o candidato eleito é ex-presidiário, condenado em três instâncias. Também recentemente, quem 

quiser pode pesquisar no site do TSE, um direcionamento de quase 26 milhões numa empresa 

criada há quatro meses pra realizar a campanha eleitoral do candidato eleito, 26 milhões! Pra 

quem defende os pobres, acho que daria pra fazer bastante coisa. Então pode ser legal, mas eu 

acredito que é imoral, é antiético fazer isso! Pode ser legal, a lei pode permitir, mas é antiético. 

Infelizmente o povo esqueceu de todos os escândalos de corrupção e se convenceu a votar na 

esquerda, lembrando dos benefícios assistencialistas e, também, das futuras promessas citadas de 

picanha e cerveja anunciados nos discursos do candidato esquerdista durante o processo eleitoral. 

Precisamos sim defender a democracia, a liberdade e a justiça, mas devemos, acima de tudo, 

estar de olhos abertos e fazer com que o processo democrático não se corrompa. Seja Bolsonaro 

ou seja Lula, se houver evidências de corrupção em seus mandatos, é preciso que os mesmos 

cumpram as penas cabíveis. Caso contrário, estaremos ensinando sim às nossas crianças e aos 

nossos jovens do nosso país que o crime compensa. Eu acredito que ninguém de nós gosta disso. 

Enquanto vereador e entristecido, eu digo que seguirei firme com os meus propósitos e valores, 

defendendo sempre a liberdade, a verdade e combatendo a corrupção. Torço sim por um Brasil 

melhor, torço sim pra que façam um bom governo, mas, da mesma forma, estarei bem de olho 

em tudo que estará acontecendo, assim como faço como vereador em nossa cidade. Era isso. 

Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

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

pessoas que ainda nos acompanham, dizer que quarta-feira então, dia 26, estivemos na 

propriedade do Seu Enio Stocco e do seu filho Alexandre para o Dia do Agro. Então foi um dia 

muito produtivo lá, juntamente com o Colega Diego também que se fez presente lá, e pudemos 

ver algumas técnicas, umas práticas, apresentação de, por agrônomos, por se tratar também das 

doenças do pêssego, da viticultura, o plantio de cebola, então foi um dia muito produtivo naquela 

propriedade, que eu considero uma propriedade pequena, propriedade modelo das nossas 

pequenas agriculturas aqui, familiar, de Flores da Cunha. Então foi um dia muito proveitoso lá, e 

parabenizar e agradecer lá pela acolhida do Seu Enio, do filho Alexandre e de toda a sua família. 

Também então, no dia 27, com os demais Colegas Vereadores, estivemos aqui na sessão solene 

do Vereador Por Um Dia da Melhor Idade, então aonde vieram buscar o conhecimento do 

funcionamento da Casa e, também, levar algumas indicações das suas comunidades e das suas 
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entidades aí os nossos Vereadores da Melhor Idade. Então parabéns também a todos os que 

participaram e todos os envolvidos na ocasião e no todo o processo. Parabenizar o Vereador 

Vitório e a Silvana, pela condução aí dos trabalhos como comissão. Também no sábado à noite, 

então dia 29, estive no Mato Perso, no mais uma edição do Encontro dos Amigos do Disco 

Night, um grupo ali que alegrou muito os anos 80, 90 e começo dos anos 2000. Então lá, com 

Seu Zé Balbinot, então mais um evento de sucesso realizado lá no quarto distrito de Mato Perso, 

homenageando assim aquele grupo que animava as nossas tardes e as nossas, os nossos sábados 

de noite, nossos bailes, em nossos eventos aí em toda a região. Então parabéns também à equipe 

do Mato Perso, em especial ao, a José Balbinot e toda a sua equipe. Também dizer que as 

abstenções nos preocuparam e nos deixam preocupados, talvez comprometam alguns projetos 

pros próximos anos aqui do nosso país. E, também, o lamento de não ter a continuidade de um 

trabalho a ser executado e, também, a preocupação que talvez possa acontecer novamente efeitos 

que o nosso passado nos remete a cada momento, a cada vez que se fala em política a gente tem 

essa lembrança ruim desse período triste também do nosso país. Então, pensando nisso também, 

a gente sempre se tem a ideia e a gente se fala às vezes nos ensinamentos dos mais antigos, que 

nessa questão nos diz sempre, o que às vezes me preocupa, disse um pensador, o que me 

preocupa muitas vezes não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então é mais um 

ensinamento que a gente tem e que nem eu disse na tribuna, acompanho desde 89, então passei 

por todos esses processos e acredito que é mais um que estamos vivendo e vamos superar 

também essa eleição. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodo Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu também quero falar sobre 

o nosso encontro da última quinta-feira, do Vereador da Melhor Idade. Parabenizar aqui 

publicamente os nove, as nove pessoas que se propuseram a estar aqui presente. Parabenizar o 

Vereador Vitório, a Vereadora Silvana, representando a Comissão de Educação, Saúde, Serviços 

Públicos, que estiveram à frente desse programa e a todos os Colegas pela excelente 

participação. Sobre a eleição ainda, quero destacar também a importância do Poder Público, 

Prefeito Municipal e o Vice ter se identificado, ter se declarado, ter feito o trabalho 

acompanhado principalmente nos últimos dois finais de semana, que a população muito cobra de 

nós públicos uma manifestação de apoio ou pra A ou pra B, mas que nós tenhamos posição. 

Então parabenizar o Prefeito Municipal. Não sei se foi através disso, mas com relação a 

números, no primeiro turno o Bolsonaro tinha feito, aqui em Flores, 15.104 votos e, no segundo, 

fez 16.910 votos, então deu quase 1.800 votos a mais. Isso direcionado ao trabalho do, das 

pessoas aqui de Flores da Cunha, das lideranças que se expuseram, que botaram a cara pra bater, 

que eu acho que é isso que um líder tem que fazer, numa hora dessas é representar a população 

que nos elegeu, que nos colocou aqui nesta Casa representando a todos eles. Então parabenizar a 

todos que fizeram o seu trabalho em prol da eleição. E também dizer que, eu não quero aqui 

generalizar, eu falei a questão dos partidos a nível federal, eu não posso dizer que amanhã ou 

depois o meu partido Progressista não esteja lá também, pedindo arrego junto ao presidente, que 

é uma, é uma, geralmente é o que acontece com nossos partidos! Então esperamos que isso não 

aconteça, mas se acontecer a nível federal, pode ter certeza que a nível municipal não terá essa 

afirmação. E pra encerrar aqui, eu quero deixar uma frase da nossa ilustríssima ex-presidente 

Dilma, não sei se vocês se recordam dela, onde ela dizia assim: Não acho que quem ganhar ou 

quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder; vai todo mundo perder. Era 

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

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

Senhor Presidente e Colegas Vereadores, queria então informar que no próximo domingo, dia 

seis, então acontecerá o tradicional Caminho de São Tiago, que poderá ser percorrido por 

caminhantes, cavalarianos e ciclistas. O trajeto então conta com 22,6 quilômetros e terá início às 

06:30 da manhã então, na praça da Bandeira, seguirá até a comunidade de São Tiago, lá no 
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distrito de Mato Perso. Também haverá almoço, por adesão, no valor de 45 reais, na chegada, e 

transporte gratuito para o retorno após a refeição. Então as inscrições podem ser feitas através de 

links disponibilizados tanto no site e, também, nas redes da Prefeitura. Queria também falar na 

última semana de algumas atividades que estive participando. Uma delas, na quarta e na quinta-

feira, que foi a doação de sangue. Então, mais uma vez, ocorreu a Campanha de Doação de 

Sangue, um tema que também eu defendo e desta vez 137 doações foram realizadas entre quarta 

e quinta-feira. Eu estive lá doando, Colega Silvana também esteve, o Prefeito César, o Vice 

Márcio, então parabenizo a todos os doadores que, mais uma vez, se colocaram à 

disponibilização. Também, como o Colega Barp falou, na quarta de tarde, estive participando do 

Dia do Agro, lá na propriedade do Senhor Enio Stocco, também um dia de muito aprendizado. 

Quero parabenizar toda a Secretaria de Agricultura e a Prefeitura que esteve apoiando também 

este evento e ajudando a organizar. No sábado, tivemos então, na parte da manhã, o Juntos na 

Escola que ocorreu na Irmã Tarcísia, também uma oportunidade ótima de, tanto das famílias 

quanto os alunos que fazem parte dessa escola, estar apreciando as melhorias que foram feitas ali 

e interagindo também com a comunidade como um todo. No sábado de tarde, até um pouco 

engraçado falar, estive participando da Pernada Solidária, peço até desculpas a todos que 

apostaram em mim, estive correndo com o Prefeito e com o Vice-Prefeito Márcio e, depois de 

alguns cinco passos talvez, caí, não sei direito o motivo, não foi combinado, mas acontece, né? 

Acontece eu digo e faz parte, que o importante é competir. Nada de grave aconteceu, estou bem, 

então o que importa é fazer parte ali, participar também dos eventos da comunidade. E 

parabenizar o Rotaract que fez essa Pernada Solidária, que também vai ajudar algumas entidades 

da nossa comunidade, principalmente a Upeva também. No mais era isso. Uma boa noite e uma 

boa semana a todos! 

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

da Presidência). Alguns informes então da, do nosso Poder Executivo. Avisar a comunidade e os 

Colegas Vereadores então que o Casarão dos Veronese está aberto para visitação. Será então nas 

segundas, quartas, quintas e sextas, das 13:30 às 17:15; nas terças estará fechado para a 

manutenção e finais de semana é sob agendamento na Subsecretaria de Cultura. Então pode ligar 

lá, pra receber quem estiver na cidade, que queira visitar ou que conhece os amigos que queiram 

levar lá no final de semana, podem fazer esse agendamento. Também parabenizar as nossas 

crianças aqui da nossa rede municipal de ensino, estive acompanhando eles na Mostratec na 

semana passada. Pra vocês terem uma noção o que é isso aí, é espetacular a participação desses 

jovens, é algo que não tínhamos isso como prática no município, começou agora, na gestão do 

nosso Prefeito César, através então da Mostra Científico Cultural, que faz com que eles se 

habilitem à participação dessas outras mostras, que essa inclusive é o maior evento da América 

Latina. Tínhamos aí países aqui da América Latina e escolas do país todo também que ficavam 

hospedadas ali, em Novo Hamburgo. Meu parabenizar os alunos aí do São José, que estávamos 

com “Os jogos e educação” o trabalho deles; também os do Tancredo, que o projeto era “Quanta 

energia”; e o “Coração tem ossos”, da escola Santa Teresinha, na qual a minha filha foi a 

idealizadora do projeto e eu, muito orgulhosa, acompanhei eles então nessa atividade, lá em 

Novo Hamburgo. Parabenizar a nossa Secretaria de Educação, muito empenhada e 

acompanhando eles, os três projetos então foram premiados. Convidar os nossos Vereadores e a 

comunidade para uma reunião então no bairro Vindima, amanhã à noite, às 18:30, que é o Juntos 

na Comunidade, então um projeto do nosso Executivo que vai às comunidades ouvir as 

demandas da população. E, também, avisar aos pais que está aberto o período de rematrículas e 

matrículas a partir do dia sete, semana que vem, até o dia 11 de novembro. Podem procurar 

diretamente as escolas e fazer as suas matrículas ou rematrículas e, também, a documentação que 

é necessária, pode pesquisar direto no site da Prefeitura, tem todas as informações. Desejo uma 

ótima semana a todos e até a semana que vem. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Participei, no dia 25/10, do encerramento do 
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ciclo de palestras realizadas dentro da programação do mês do idoso, realizadas em parceria 

entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e a Câmara de 

Vereadores, através da Comissão Especial do Idoso. As palestras abordaram os temas saúde 

bucal, com a cirurgiã dentista Cristiane Piccoli; e nutrição, com a nutricionista Cristina Fátima 

Carminatti. Quero agradecer ao Vereador Diego Tonet, que participou no dia 26/10 e a também 

ao Vereador Ademir Barp, que estiveram na segunda edição do Dia do Agro, na comunidade de 

Nova Brasília, na propriedade do Senhor Enio Stocco. A programação contou com circuitos de 

estações sobre as culturas de pêssego, hortaliça, cebola e videira. Agradeço aos Vereadores que 

estiveram representando esta Casa. No dia 27/10, participei do encerramento do programa 

Vereador Por Um Dia da Melhor Idade, com a realização de sessão plenária do Vereador da 

Melhor Idade, momento este que oportuniza que os indicados pelas entidades participem de uma 

sessão plenária e entendam um pouco sobre como funciona o trabalho de um vereador e, 

também, como todo o funcionamento desta Casa Legislativa e o Poder Legislativo como um 

todo. Também foi uma sessão com bastante participação da comunidade. No dia 28/10, sexta-

feira, a Câmara sediou a reunião do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, onde o principal 

assunto abordado foi a questão da saúde pública da região, principalmente as obras e a 

infraestrutura no hospital Geral, em Caxias do Sul, que é uma referência SUS para Flores da 

Cunha, que afeta municípios atendidos pela 5ª Coordenadoria de Saúde. Também foi abordado o 

novo sistema Gercon, de agendamento de consultas, e o que isso impactará nos municípios, nas 

demandas de saúde dos municípios. Agradeço a presença de todos os Vereadores que estiveram 

aqui discutindo saúde pública. No dia 28 também, sexta-feira, participei da posse da nova 

diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua. Quero, em 

nome desta Casa, fazer um pronunciamento e agradecer ao Senhor Olir Schiavenin, por toda a 

sua dedicação ao longo dos 36 anos na presidência do Sindicato. Uma trajetória de muito 

trabalho que se confunde com a história do Sindicato, que esse ano completou 60 anos. O Olir 

foi lá elogiado como um grande professor, grande colega e líder, que conseguiu através do seu 

trabalho e da sua mobilização, vários avanços para a agricultura familiar do município, sejam 

eles na, dentro da previdência como também nas batalhas da uva e do alho. Parabenizamos 

também a nova diretoria eleita, na pessoa do Ricardo Pagno, e toda a sua equipe, que com 

certeza através dos membros capacitados e jovens terão pela frente aí um grande, um belo 

trabalho também. No dia 29/10, sábado, participei do evento Juntos na Escola, realizado pela 

Prefeitura Municipal, na escola de educação infantil Irmã Tarcísia. O encontro reuniu estudantes, 

famílias, direção, comunidade escolar e Administração Pública para uma manhã de muita 

diversão, com brinquedos infláveis, jogos, pintura facial, cabelo maluco, entre outras atividades. 

Recentemente, a escola recebeu diversas melhorias, como a pintura do prédio e a instalação de 

um novo parque infantil. Em nome da Câmara de Vereadores, gostaria de parabenizar o servidor 

Décio Stangherlin, o Marinho, que está, estará de aniversário no próximo dia 03 de novembro. 

Parabéns, felicidades, muita saúde! E aguardamos o bolo. 

Agradecendo a presença de todos e a presença e a proteção de Deus e a presença dele também, 

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 31 de outubro de 2022, às 19h46min. Tenhamos 

todos uma boa noite e uma boa semana! 
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