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SESSÃO 2.732 – SESSÃO ORDINÁRIA 
07 de novembro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 07 de novembro de 2022, às 18h12min. 

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

sessão e a todos que nos acompanham através da plataforma Facebook.  

Antes de dar início aos trabalhos desta sessão, gostaria de convidar o Vereador Suplente do 

MDB, Senhor Pedro Kovaleski, para que se dirija a esta mesa, entregue o diploma de vereador e 

a declaração de bens e se dirija até a tribuna desta Casa para prestar o seu compromisso. Convido 

a todos os Vereadores para que fiquem de pé enquanto o vereador presta o seu compromisso 

como vereador eleito. 

SENHOR PEDRO KOVALESKI: “Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica 

Municipal, a Constituição Estadual, a Constituição Federal, as demais leis da União, do Estado 

e do Município, e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da liberdade, da 

lealdade, da honra e do bem comum”.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Declaro empossado o 

Vereador Pedro Kovaleski e convido-o para que ocupe uma cadeira deste plenário, antes 

ocupada pelo vereador Vitório Francisco Dalcero. Vereador Vitório Dalcero solicitou licença no 

período de 07 a 30 de novembro para tratar de assuntos particulares. Seja bem-vindo, Colega 

Pedro! E que tenha um profícuo trabalho nesta Casa. 

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 135/2022, que retira o caráter de urgência do Projeto de Lei nº 085/2022, que “Estima a 

receita e fixa a despesa do Município de Flores da Cunha para o exercício de 2023”, para seguir 

com tramitação normal.  

Ofício nº 136/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 086/2022, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a contratar por prazo determinado, Médico - Clínico Geral, visando atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público”.  

Convite do Diretor da Subsecretaria de Esporte, Senhor Izequiel Brum, para prestigiar os Jogos 

Escolares 2022, modalidade handebol feminino, às 07h50min, e entrega das premiações, às 

11h30min, no dia 05 de novembro de 2022, no Ginásio Poliesportivo Marcos João Pivoto.  

E-mail do Departamento de Habitação da Secretaria de Desenvolvimento Social, que encaminha 

convite para o 1º Seminário com o tema “Apresentação do Plano de Trabalho: Regularização 

Fundiária e Legislação Habitacional”, no dia 09 de novembro de 2022, às 09h30min, no 

auditório da Casa de Cultura Flávio Luis Ferrarini.  

Convite do Prefeito Municipal para participar do Jantar dos Melhores Vinhos, no dia 11 de 

novembro de 2022, às 19h30min, no salão da comunidade da Linha 60.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 224/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja efetuada a sinalização horizontal e vertical no entroncamento de acesso à 

capela São Valentin de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. 
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Projeto de Resolução nº 004/2022, de autoria dos Vereadores Angelo Antoninho Boscari Junior, 

Clodomir José Rigo, Luiz André de Oliveira e Ademir Antonio Barp, que “Institui o Regimento 

Interno da Câmara Municipal 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 Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, a imprensa, o público presente; nosso colega que está ali hoje, o Seu Pedro; e quem 

nos acompanha pelas redes sociais. Indicação nº 224, solicito que seja providenciada esta 

sinalização, pois a sinalização no local é precária e ineficiente, totalmente fora das normas do 

Código de Trânsito Brasileiro. O fluxo de veículos é grande e no período da noite e dia de chuva 

o risco de acidente é grande. Solicito que essa indicação seja atendida com brevidade, para evitar 

transtornos ao município, uma vez que a responsabilidade sobre a via é nossa. Certo de seu 

pronto atendimento, agradeço! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A tribuna está à disposição do Vereador Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Obrigado, Senhor Presidente! Quero aqui 

cumprimentar os Colegas Vereadores, a Vereadora, funcionários desta Casa, aqui o Cecconelo 

que se faz presente, imprensa, ex-candidata Cláudia que nos prestigia na sessão de hoje e todos 

que nos acompanham pelo canal do Facebook. Quero aqui, primeiramente, cumprimentar o meu 

Colega Vereador Pedro Kovaleski, que vai estar nos acompanhando em nossos trabalhos no 

decorrer do período de licença do vereador Vitório, e já ocupou em algumas ocasiões aqui esta 

cadeira como vereador suplente, então seja bem-vindo, Colega! Te desejo aí um bom trabalho 

nesses 30 dias, que estará o vereador Vitório cuidando dos seus assuntos particulares. Dizer que 

é uma alegria, sempre é uma honra, Senhor Presidente, estar aqui ocupando esse espaço, 

trazendo sempre um assunto a mais pra comunidade, um assunto, um tema legal pros vereadores, 

pra nossa comunidade. Hoje eu levo aqui um tema em respeito que, eu tive um contato com uma 

matéria da Emater aonde ela, em Porto Alegre, fizeram alguns estudos e até mesmo pra indicar 

como é que está sendo esse período pré, eu digo pré-safra, porque em alguns lugares não 

começou fortemente ainda a safra do pêssego. E vou trazer também uma comparação em relação 

ao clima, principalmente aqui da serra gaúcha, que muitos sabem que hoje de manhã, por 

exemplo, às seis horas da manhã, um sol bonito, céu limpo. Perto das dez, das seis, vamos dar 

um exemplo, até o meio-dia, teve uma grande oscilação do tempo em relação à questão do vento, 

à questão da umidade relativa do ar, teve a questão mesmo até do, de estar tentando segurar pra 

não chover, alguns indícios mesmo de seca a gente já está prevendo na agricultura, já há algum 

começo, início da seca que pode vim infelizmente mais uma vez esse ano. Essa semana, por 

exemplo, já comparada às chuvas que a gente estava tendo no decorrer das semanas passadas e a 

gente não teve mais o mesmo percentual. Então essa é uma preocupação e acredito que é uma 

preocupação não só deste vereador, também das entidades. Quero aqui cumprimentar e lembrar, 

tivemos na semana passada a posse do Sindicato, na pessoa do Ricardo Pagno e toda a sua, toda 

a sua equipe. Desejar um bom trabalho, sucesso também ao Sindicato. Esperamos que aí, 

Vereador Horácio, o Barp aí também que, que a Vereadora Silvana como teve a oportunidade de 

ter uma reunião com a ministra, na época do preço mínimo da uva, a gente espera 

encarecidamente que esse órgão, que é um órgão competente e que direciona principalmente o 

preço mínimo da uva da nossa região e todos os municípios que são associados aos sindicatos 
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também, que eles possam ter feito um planejamento aí, de ter um trabalho mais assíduo em cima 

dessa questão aí em defesa do produtor, em defesa do nosso agricultor, que por muitas vezes se 

tem uma grande preocupação, principalmente eu digo nessa época aqui. A gente discutia há 

tempos atrás aqui, a questão da florada, muita chuva na florada, a uva não teve tempo de limpar 

ainda direito principalmente a variedade do bordô, Ademir Barp está aqui e, então assim, é uma 

preocupação que o Sindicato também deve adotar essa, não é só o preço mínimo, são várias 

outras questões, mas o que impacta mesmo é ali é o valor monetário. Então que o Sindicato tenha 

aí, ao decorrer do seu mandato, um olhar pra essa questão do preço mínimo da uva, que os 

nossos agricultores possam ter essa atenção, que eles sentem falta na hora de comercializar o 

produto. Então desejar ali sucesso. Voltando ao assunto em relação à matéria que a Emater fez 

em Porto Alegre do, da variedade do pêssego, da colheita, eu quero mostrar uma realidade pros 

Colegas aqui, de uma certa aqui, nós estamos a que, menos de 200 quilômetros acredito de Porto 

Alegre e uma realidade tão diferente da nossa. Apesar do clima não colaborar muito com nós, em 

outros lugares eles tiveram um pouco mais de sorte talvez pela posição que eles se encontram e 

outros fatores. Segue aqui. A abertura da colheita foi feita na quinta-feira passada, dia três, em 

uma propriedade que a Emater escolheu, marcou a largada pra comercialização da safra do 

pêssego, em Porto Alegre. Atualmente, oito produtores cultivam pêssegos das variedades bonão, 

o zilli, premier, maciel, fascínio e o chimarrita numa área de 23 hectares. Segundo o 

levantamento da Emater, a expectativa da safra é melhor do que o ano passado. Faço aqui um 

adendo, que o ano passado teve uma safra recorde. O pêssego teve uma safra muito boa, 

excelente o ano passado! Não é o que está acontecendo esse ano. Mas vamos seguir aqui o 

raciocínio. Chegando a 160 toneladas de produção e uma produtividade média de oito toneladas 

por hectare. Neste ano, a diferença é que não houve granizo ou outros eventos que pudessem 

prejudicar a qualidade da fruta, exceto alguns, algumas localidades da nossa serra gaúcha, que 

teve granizo, prejudicou. Graças a Deus a planta sobreviveu à geada, ao frio, à seca, à chuva de 

pedra e, mais uma vez, mostrou a resistência dela pra produzir o fruto, tratamento, lógico, 

tentando cuidar, amenizar a perca. Aqui se fala, tu vê, uma matéria que se fala em recorde, se 

fala em uma produção maior e a gente vê aqui no município mesmo, produtores de pêssego aqui, 

Nova Pádua, que são municípios nós aqui, vizinhos, plantas que morreram em um hectare, um 

hectare de pêssego ter lá de trinta a quarenta plantas mortas. Isso dá uma perca, Colegas 

Vereadores, de 30% da safra! Dá uma certa quebra, Pedro, que por muitas vezes não se, não se 

enxerga! Então mostrar aqui e trazer esse assunto, debater aqui com os Colegas, que não é, não é 

porque eles lançam lá uma matéria dessas aqui, dizendo que tem uma safra recorde, que tem 

qualidade no fruto e infelizmente aqui não é a nossa realidade! Aí o preço cai lá embaixo, porque 

a oferta e a demanda sempre vai ser o que regulamenta o nosso preço, infelizmente, nesse tipo de 

fruta, não é, a gente não tem uma tabela como tem a soja, o milho, por exemplo, que aqui e em 

São Paulo é o mesmo preço, a saca, e a gente acaba sendo sempre prejudicado. Então apenas pra 

trazer esse assunto aqui, mais uma vez, como já tivemos assunto aqui do, que o Vereador Luizão 

trouxe também da mortandade aí das abelhas. E é um ciclo! Infelizmente faz parte do nosso 

cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, mas também trazer essa realidade e mostrar que não, 

também não é tão fácil assim tu, desde tu plantar, cultivar, pra ter daqui dois, três anos, tu vai ter 

colhendo o fruto. Não é plantou hoje, colhe o ano que vem! Fora tratamento, poda verde, a poda 

normal de, da época que tu tem que fazer! Então existe um, existe uma sequência, existe um 

processo a ser seguido, que quando tu espera de colher a, de colher o fruto, a planta morre, 

porque ela infelizmente não aguentou a todas essas questões climáticas que hoje nos assolam e 

nos pegam de surpresa. Então essa é a minha contribuição, Senhor Presidente e Colegas 

Vereadores. Tem algum tempo aberto, se algum vereador quiser fazer alguma colocação ou usar 

desses cinco minutos, fica à disposição. Senão, estarei encerrando e agradecendo. Mas era isso 

então, Senhor Presidente, muito obrigado, comunidade da mesma forma. 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em tempo, quero 

cumprimentar, em nome desta Casa, a Claudia Mantovani, suplente de deputada estadual. Com a 

palavra, Vereador Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora, Vereadores, 

cumprimento também o Cecconelo, a Cláudia Mantovani que se faz presente, o Rouglan do 

jornal, todos aqueles que também nos assistem através das redes sociais e que nos acompanham 

nesta noite. Esta noite é a primeira noite que eu venho falar nesta tribuna logo depois o período 

eleitoral, uma semana eu digo bastante tensa, quando a gente tem visto, tanto no nosso município 

quanto a nível estadual, federal também, a questão das manifestações. E pra começar essa 

tribuna, eu quero só lembrar um episódio que me marcou. Eu estava acho que no início deste 

ano, aqui nesse espaço mesmo, falando na época sobre um assunto um tanto considerado 

polêmico e uma pomba entrou neste plenário, bem no momento. E uma semana depois, um 

amigo meu, Toninho Conz, me levou uma pomba, uma imagenzinha de uma pomba, e eu trago 

ela esta noite aqui também, a imagem da pomba, eu vou deixar ela aqui, como símbolo de paz 

neste momento que a gente vive tão delicado eu digo. Semana passada, próximo onde eu resido, 

cerca de cem, cento e cinquenta metros, estavam trancando uma rua, uma RS, a RS-122, onde 

foram queimados pneus, onde foram colocadas árvores e a gente entende, eu digo, de certa forma 

o descontentamento após as eleições. Sabemos que nosso município tinha um posicionamento, 

cerca de 70, 80% da população era contrária ao candidato eleito, mas a gente precisa também, 

como homens públicos, defender a democracia, e é importante isso. Eu não sou contra as atitudes 

dos manifestos, desde que elas sejam pacíficas. E acredito também que bloquear rodovias, hoje 

mesmo eu falava, estão bloqueando uma rodovia, mas existem vários pontos onde dá pra burlar, 

atravessar, sem passar por este local. Então é importante sim manifestar, as pessoas têm o direito 

de se manifestar, nós temos a liberdade de nos expressarmos, mas tem que cuidar pra não invadir 

também o direito do outro de ir e vir. A gente sabe que na própria 122 muitas vezes acontecem 

acidentes na região da Serra do Rio das Antas, ambulâncias precisam passar por ali, bombeiros. 

E eu acredito que no momento de emergência também, a gente tem que ter um pouco de bom 

senso e pensar, que se alguém precisar passar nesses locais ali, seja pra transportar um doente, 

um ferido ou alguém, não pode estar escolhendo por onde ir, tem que ter a melhor via livre. 

Então eu peço, não estou contra quem está se manifestando, mas eu peço que, dentro do possível, 

façam as manifestações de forma pacífica. E talvez obstruindo rodovias não seja a melhor forma 

da gente conseguir um país melhor. O próprio Presidente que está ainda gerindo o nosso país se 

manifestou e pediu pra que liberassem as rodovias, ele mesmo pediu. Então a gente precisa 

entender essa mensagem também e fazer o melhor possível, cada um fazer a sua parte, porque é 

dando o exemplo, começando por cada um de nós eu acredito. Estive também lá nas 

manifestações de forma pacífica, acompanhando e vendo. O pessoal, a semana passada, marcava 

muitos de nós vereadores, para nos fazermos presentes. Estive lá conversando com alguns, mas 

entendo que bloquear rodovias acho que não vai levar a caminho nenhum, ninguém vai ganhar 

com isso. Também queria falar um outro tema importante, após essa mensagem inicial, vivemos 

num momento um tanto delicado, acompanhando um pouco as redes sociais nas últimas 

semanas, quem se manifestasse contrário, contrário à decisão que foi democraticamente do 

presidente eleito, acabava sendo censurado. Muitas redes, muitos relatos de redes sendo 

bloqueadas, de pessoas que falavam alguma coisa. Sabemos que existe muitas fake news, semana 

passada eu também falava isso, mas tem muita verdade também, tem muita evidência de coisas 

que aconteceram no passado, estão escritas na nossa história! Não adianta a gente querer mentir 

e nem tapar o sol com a peneira. A história a gente não apaga ela! O que aconteceu o passado a 

gente não muda! Então muitas coisas as pessoas hoje se posicionam ou tentam resgatar a 

história, tentam mostrar e vai lá a rede social é bloqueada! Até quando a gente vai poder estar 

aqui falando? A mesma democracia que a gente pede, a liberdade das pessoas irem e virem, 

serve também pra gente se expressar eu acredito. E continuando sobre a censura, semana passada 

também eu confesso que fiquei descontente, eu tinha meu posicionamento também enquanto 
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vereador, enquanto representante. Isso não é oportunismo. Eu sempre defendi um lado antes 

mesmo da eleição. E, sim, logo após a eleição, eu botei, numa das minhas redes eu botei: Luto! 

A corrupção venceu! E a bandeirinha do Brasil. Algumas pessoas se incomodaram. Eu recebi 

críticas, por um lado elogios pela postura, mas críticas também! Eu acredito que enquanto 

políticos, nós precisamos tomar uma posição! Não dá pra ser um político morno ou que vai 

conforme o vento sopra, como um barco a vela. A gente precisa ter um posicionamento e 

defender alguma causa. E sim, fiquei magoado. Como eu disse antes, a história a gente não 

apaga. A gente tem evidências da história, a história está escrita. Então, por lembrar um pouco da 

história e ter boa memória, talvez eu tenha me posicionado dessa forma. Se alguém entendeu de 

alguma forma não tão boa, eu peço publicamente desculpas, mas eu acredito que para um bom 

entendedor, eu digo, meia palavra basta. Então também, na semana passada, e eu acho que, eu 

digo, quando o chapéu serve pra gente, a gente tem que pegar e vestir ele. Então veio uma 

mensagem na Ouvidoria desta Casa, de forma anônima, que ela dizia mais ou menos assim: 
“Estamos num momento de vivência democrática e fico extremamente chateada com a postura 

nas redes sociais de representantes do poder público de nossa cidade, que ao invés de espalhar 

mensagens de respeito pela democracia pelo outro, fazem o contrário. Vocês representam todos, 

não apenas um partido. Devemos torcer e trabalhar em prol do Brasil, de nossa economia e 

vocês devem ser o exemplo de tolerância, respeito, colaboração e paz. Ficar postando 

mensagens de “Luto pelo Brasil” é revoltante. E as falas devem ser no sentido de fazer o bem, 

de respeitar. Lembrem que vocês são o exemplo”. Eu analisei bastante essas falas. Eu, talvez se 

tivesse visto antes essa mensagem, não sei se postaria! Está lá ainda, não apaguei! Não vou 

apagar porque seria covardia apagar algo que eu fiz. Como eu disse, a história a gente não apaga. 

A gente tem que honrar com aquilo que a gente faz. Se a gente errou, tem que assumir o erro, 

pedir desculpas no momento que errou! Mas é assim que, eu digo, pessoas de verdade, homens 

de verdade e de respeito assumem quando erram. E, ao mesmo tempo, não adianta só criticar, 

mas tem que saber levar as pedradas também. Mas, de certa forma, volto a dizer pra essa pessoa, 

de forma anônima, que se manifestou, que acredito que em redes sociais, pelo menos até que nos 

permitem, todos deveriam ter sim, de forma respeitosa, é claro, sem invadir a privacidade talvez, 

sem desrespeitar ninguém, deve ter sim o direito de se posicionar. Se a gente vive numa 

democracia, talvez alguém se ofendeu, mas peço desculpas! E pra seguir um pouco também o 

meu discurso, na última semana eu recebi alguns áudios de uma professora em sala de aula, 

falando com alunos e sobre um viés político, sobre o resultado das eleições. E aí, eu me 

pergunto, eu, quanto ente político, quanto vereador não pode, não posso ter meu posicionamento 

numa rede social que sou criticado. Professores em sala de aula podem ter seu posicionamento e 

debater sobre candidatos políticos e sobre resultados de eleições em sala de aula. Isso eu 

confesso que não posso aprovar! E não tem nada a ver com ser de esquerda ou de direita. Eu 

acho que as pessoas têm que ter sim, saber sim que a política é importante, os colégios podem 

mostrar que a política é importante para os alunos. Temos aqui, nesta Casa também, o projeto do 

Vereador Por Um Dia, a última semana estava também falando com alguns alunos, mas jamais 

induzir eles para um lado ou para o outro. Isso, no colégio se ensina, se passa conhecimento e 

não se forja as pessoas, não se doutrina as pessoas a seguirem um lado ou outro. Então fica um 

pouco meu desapontamento também que aconteça ainda isso nos nossos colégios, em Flores da 

Cunha. E pra finalizar, ainda tratando um pouco sobre o tema da política, na última semana teve 

um vídeo do, de um jornalista, o Eduardo Bueno, conhecido também como Peninha, que gerou 

fortes críticas. Muitos prefeitos da nossa região da serra gaúcha se posicionaram ao ele, quando 

ele, em seu discurso, em seu vídeo, falou que a serra gaúcha é brega. Fez fortes críticas sobre 

nossa gastronomia, sobre nossas hospedagens, sobre nossa cultura. E eu fico bastante frustrado! 

Eu que defendo o turismo muitas vezes nessa Casa, Colega Guga, outros que já citaram, a gente 

demora muitas vezes anos e anos pra construir uma boa imagem de uma cidade, de uma região, 

hoje também vamos votar um projeto que tem a ver com o turismo, e aí uma pessoa muitas vezes 

que tem lá um tanto de seguidores, vai numa rede social e passa uma mensagem, influencia uma 

“camionada” de pessoas que poderiam estar vindo visitar a nossa região, provar um pouco 
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daquilo que a gente sofre tanto pra divulgar. Me entristece sim, muito! Me entristece muito ver 

esse tipo de atitude! E fica o convite pra essa pessoa, quem sabe vem aqui, provar nosso 

menarosto, provar os nossos vinhos, provar um pouco da, das nossas vinícolas, as experiências, 

passear um pouco por nossos parreirais, pelos nossos interiores. Ontem mesmo fiz uma 

caminhada até Santiago de Mato Perso, quanto lugar bonito a gente tem pelo nosso interior! Eu 

acho que essa pessoa está um pouco desinformada, precisa andar um pouco mais pela serra 

gaúcha e ver o que a gente tem aqui. Então fico bem entristecido sobre esse tipo de discurso! 

Ainda bem me deixa um pouco mais tranquilo ver, hoje fui procurar e a pessoa pediu desculpas 

através de vídeo, dizendo que estava num momento um pouco tenso, pós-eleições e, por este 

motivo, talvez fez essa fala. Mas, como diz meu pai, no italiano eles dizem: Bote e parole e 

torna pi im drio. Então, pra um, pra quem não entende: Palavras e socos ou porradas não voltam 

mais. Então fica a lembrança também pra este jornalista, escritor, que pense um pouco mais com 

carinho, que avalie mais. Assim como eu também me posicionei, venho aqui pedir desculpas, 

mas que cuide, porque o impacto que ele tem muitas vezes sobre um, as cidades, sobre as 

regiões, influenciando seus seguidores, falando que um lugar é brega, magoou bastante, sabe? 

Então, no mais era isso essa noite. Quero novamente finalizar, apesar de tocar em alguns 

assuntos um tanto polêmicos, delicados, que a gente possa sempre seguir em paz. Por mais que a 

gente tenha divergências políticas, cada um defende um lado, mas que a gente possa sempre 

defender, sem ter que pegar em armas, sem ter que estar brigando. Como eu disse, bloquear 

rodovias não é a melhor solução. Eu acho que com diálogo, com uma boa conversa, com bons 

argumentos, a gente pode ir muito mais longe. Então, no mais era isso. Uma boa noite e muito 

obrigado a todos! Obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, retiro o meu tempo.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

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

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 084/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$1.104.165,00”. 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 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

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

então hoje analisando aí a abertura de rubricas num valor que foi conseguido com os deputados 

para a gente iniciar o, a revitalização da nossa avenida 25 de Julho, um projeto muito grande do 

nosso Prefeito César Ulian, que com certeza vai ser o diferencial aqui para o nosso município 

tanto para os moradores como para os turistas que vierem nos visitar. Então a abertura é do valor 

de 238 mil, que veio do Deputado Covatti Filho, do nosso partido, e também mais 480 mil do 

Deputado também Covatti, e mais 384 mil do Carlos Gomes, do partido Republicanos. Então a 

gente já agradece. Essas emendas são importantes para auxílio do caixa da Prefeitura, pra poder 

fazer obras como essa que serão uma obra de um vulto muito grande e financeiro. Então a gente 

pede a colaboração dos Vereadores pra aprovar esse projeto.   

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

fazendo um comentário sobre essas rubricas que estaremos aprovando nesta noite, estaremos 

votando, acredito que é importante também deixarmos bem claro pra comunidade, que esses 
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valores vindos então do Deputado Covatti Filho, do Progressistas e, também, do Carlos Gomes, 

do partido Republicanos, são recursos que eles já vem destinados para um fim. Então muitas 

vezes a comunidade nos cobra, por que que está sendo investido na, na revitalização da avenida, 

um projeto de infraestrutura urbana, que também tem a ver com o turismo e por que não está 

sendo investido na saúde ou na educação. Então tem que ficar bem claro pra comunidade que 

este recurso só pode ser utilizado desta forma, ele já vem destinado, vinculado para este fim. 

Então não podemos utilizar ele de outra forma. E caso o Município não desejasse esse recurso, 

ele acaba indo pra, os deputados acabam encaminhando pra outro lugar. Então seria até eu digo 

de certa forma ignorância por parte do Município não aceitar este valor, tendo em virtude o 

tamanho da obra, a importância desta obra pro nosso município e o quanto ela vem agregar sim 

pra Flores da Cunha e, também, pra todos os moradores desta região, visto que também ela vai 

ter o aperfeiçoamento então da infraestrutura urbana, a substituição e melhoria das redes de 

saneamento, a repavimentação, a implantação de sinalização viária, passeios com acessibilidade 

universal e soluções técnicas de infraestrutura que contribuam para controle de velocidade 

veicular, possibilitando então a circulação segura de veículos, pedestres e ciclistas. Então uma 

importante obra, que num prazo não tão longo eu digo, vai vir a fomentar cada vez mais, dar 

visibilidade pro nosso município e deixar ela cada vez mais posicionada não só no mapa do 

turismo, mas também oferecendo uma excelente qualidade de vida pra todos os moradores. E sou 

favorável a este projeto.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

demais pessoas, também me sinto na obrigação de comentar este projeto, fazer minhas 

considerações. A gente vê com bons olhos, parabéns aos deputados aí, os representantes que 

fizeram a força das emendas. Dizer que pra nossa cidade ele entra com grande olhar assim por 

parte de todos, eu digo, principalmente de quem vai ser afetado no bom sentido pelo projeto. Eu 

gosto muito de falar aqui, eu acho que eu já falei em algumas outras oportunidades, eu sempre 

relembro a pessoa que foi Lourenço Darcy Castellan, porque ele sempre me disse, Forlin, pra 

gente desenvolver o turismo em Flores da Cunha, nós temos que começar pelo embelezamento 

da cidade, o embelezamento, ó, guardem essa palavra, o embelezamento. Não é simplesmente 

cultivar o jardim da praça, os canteiros da avenida, mas sim trazer uma nova cara pra avenida, 

trazer um novo formato principalmente os acessos, que dá acesso à São Caetano, São João. 

Vamos dar outro exemplo, o Parque dos Pinheiros, Monte Belo e assim por diante, as empresas. 

É um projeto que acredito foi muito bem pensado e estruturado e demanda tempo e, também, 

dinheiro pra fazer um projeto desses. Mas eu acho que a nossa cidade hoje ela está com a entrada 

da cidade muito questão operária, ela está de uma certa forma batida, ela está, ela foi usada, está 

sendo bem usada. Todos que entram pra Flores da Cunha principalmente o turista e até mesmo 

trabalhadores de outros municípios entra pela porta principal. Então vejo com bons olhos, sou 

totalmente favorável aqui, Senhor Presidente. E que a gente possa estar discutindo ao longo da 

execução também desse projeto, a todas as melhorias, os pontos que precisam de uma atenção 

um pouco maior também e possa estar assim fazendo um grande projeto aí, deixando pra, pro 

município uma baita entrada aí de, do nosso município. Então, no mais era isso. Agradeço. 

Muito obrigado!  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente! Uma boa noite aos 

Colegas Vereadores, as pessoas que nos assistem, público presente, assessores, a imprensa. Com 

relação a esse projeto, também dizer que sou amplamente favorável. Uma iniciativa que já tinha 

vindo da gestão anterior, né, Colega Vereador Ademir? E aí depois, devido à, principalmente à 

pandemia, foi deixado um pouco de lado esse projeto. E, agora, o Prefeito César então está vindo 

com uma remodelação do projeto no geral, onde vai contemplar três etapas, pegando do pórtico 

sul ao pórtico norte. Então concordo com as palavras dos Colegas também, dizendo que nosso 

município precisa desse investimento, precisa dessa melhoria no acesso principal na nossa 

cidade, que é o nosso cartão-postal. E nada mais justo que o Executivo busque, através de 

emendas federais, que eu sempre fui favorável a que se traga essas emendas federais pro nosso 
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município. Enquanto vier emendas federais e estaduais, nós poderemos usar o nossos recursos, a 

nossa arrecadação municipal pra outras obras também necessárias na cidade, seja na educação, 

seja na saúde, seja em infraestrutura. Então quero dizer que é um projeto amplo, grandioso e que 

vai demandar muitos recursos. E quanto mais emendas vierem, menos será usado o nossos 

recursos próprios. Então serei sempre favorável a quando o Município receber essas emendas 

federais. Era isso. Obrigado!  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, dizer também que, da importância que tem essas emendas, a gente sabe disso e a 

gente sempre questiona e força e busca junto aos nossos representantes em Brasília, porque sabe 

da importância que elas têm muito, do bem que elas fazem para cada município seja em qual 

setor que seja aplicado. Então temos a, duas do Ministério do Desenvolvimento Regional e uma 

do Ministério do Turismo. Então elas vêm essas emendas lá dos ministérios e elas vêm para os 

municípios e essas vieram pra Flores da Cunha através dos deputados. Então parabéns aos 

envolvidos aí que buscaram e trouxeram esses valores para serem aplicados aqui em Flores da 

Cunha, na avenida 25 de Julho. Como o Colega Clodo falou, é um projeto já da administração 

anterior, do prefeito Lídio e o do vice Zanin. E, em virtude da pandemia, acabou não 

acontecendo e, agora sim, está sendo retomada pela Administração atual, então a gente fica feliz 

que isso esteja acontecendo. E também esses valores que são aportados então dois são para a 

pavimentação e um é para o portal, então para o nosso pórtico lá também um valor destinado, 

como o Colega Diego falou, ele já tem o seu encaminhamento predefinido. Então é bom que a 

comunidade saiba que não podemos desloca-los ou realoca-los em outro, em outra obra ou em 

um outro setor. Então ficamos felizes com isso e somos amplamente favoráveis, Senhor 

Presidente.  

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

Vereadora, o povo que nos assiste hoje aqui no plenário, também aqueles que nos acompanham 

através do Facebook; cumprimentar a nossa amiga Cláudia Mantovani, que se faz presente hoje 

aqui, que concorreu pelo nosso partido, o Republicanos de Flores da Cunha, muito obrigado pela 

presença. Gostaria também de comentar sobre esse projeto onde o nosso Deputado Carlos 

Gomes, que sempre tem um olhar atencioso e especial para o nosso município, mais uma vez 

então nos agraciando aí com uma emenda de 384 mil reais, que vai fazer, vai fazer bastante 

diferença no, na somatória desses, desses recursos. Acreditamos que agora o Republicanos, com 

uma bancada maior que se, que se elegeu, também nós fazermos um trabalho junto a esses 

gabinetes, para que nós possamos também conseguir mais recursos para o nosso município, que 

como os Colegas comentaram, precisa para o nosso desenvolvimento do turismo. Então era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 084/2022 

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 084/2022 aprovado por 

unanimidade. 

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

Senhor Presidente, gostaria de solicitar o regime de urgência urgentíssima, de acordo com o 

Regimento Interno da nossa Casa, o artigo 142, ao Projeto de Lei nº 86/2022, que autoriza o 

Executivo Municipal a contratar, por um prazo determinado, médico clínico geral visando 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Qual a justificativa, 

Vereadora?  

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

comunidade que nos acompanha também, nessa tarde nós estivemos reunidos com o Prefeito 

Municipal, todas as segundas-feiras, antes da sessão, ele recebe os Vereadores pra conversar e 
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ele nos explicou a situação crítica que estamos enfrentando pela falta de médicos, principalmente 

temos aí já o posto de saúde sem o médico atendendo, então isso dificulta muito. E também, não 

temos médicos querendo se inscrever para os concursos, nós temos três vagas conquistadas junto 

ao Ministério da Saúde pelo programa Médicos do Brasil, mas os médicos não se inscrevem pra 

virem em Flores da Cunha, então nós estamos aí com déficit de seis médicos. Então a ideia deste, 

desse processo aqui, desse contrato determinado é pra que a gente consiga ter alguma forma mais 

rápida rever aí o quadro de médicos do nosso município.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 086/2022 está em discussão. (Nenhuma manifestação). Pedido 

de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 086/2022 está em votação. Os Vereadores 

favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os votos. (Processo de 

votação eletrônica). Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 086/2022 aprovado por 

unanimidade.  

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

Projeto de Resolução nº 004/2022 e o Projeto de Lei nº 086/2022; para a Comissão de Educação, 

Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 083/2022. 

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, público que 

ainda nos acompanha, queria falar então um pouco dos trabalhos que estive participando na 

última semana. Na terça, dia primeiro de novembro, estive na reunião com os jovens estudantes 

participando, participantes do programa Vereador Por Um Dia, onde estiveram também os 

Colegas Luizão, Vitório, também o Presidente Angelo, e onde pudemos explicar um pouco do 

papel do vereador nesta Casa e, também, o funcionamento da Câmara. Ainda na terça à noite, 

estive presente na reunião com os moradores do bairro Vindima, juntamente com os Colegas, a 

Silvana, Colega Clodo, também com o Prefeito César, o Vice Márcio e secretários. Na 

oportunidade então, foram ouvidas as demandas do bairro e apresentadas também as melhorias 

que estão sendo planejadas. Na sexta, dia quatro, estive presente na 11ª Conferência Municipal 

da Criança e do Adolescente, no auditório da escola São Rafael, promovida pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Flores da Cunha, por meio da Secretaria 

de Desenvolvimento Social. O evento então levantou o tema “A situação dos direitos humanos 

de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, 

ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à 

diversidade”. No sábado de manhã, dia cinco de novembro, estive prestigiando os jogos 

escolares na categoria xadrez, juntamente com a direção da escola 1º de Maio e, também, os 

organizadores. Fiz a entrega das medalhas aos alunos vencedores. E ontem, domingo, participei 

então da caminhada, um total de 25 quilômetros, que saiu da praça da Bandeira e o trajeto passou 

então por diversas localidades, com belíssimas paisagens, até chegar à comunidade lá de São 

Tiago, no distrito do Mato Perso. Foram cerca de 120 pessoas, entre caminhantes, ciclistas e 

cavalarianos, que percorreram o caminho, dentre eles também o Colega Clodo, a nossa diretora 

da Casa, a Rosma, também esteve lá caminhando. E ao meio-dia foi servido um almoço, por 

adesão, junto ao salão da comunidade. Eu quero deixar aqui o agradecimento especial ao 

Subprefeito lá de Mato Perso, Mauro Basso, pela receptividade e acolhimento e por todos os que 

auxiliaram a organizar este belíssimo evento. Então parabéns a todos lá de Mato Perso! Por hoje 

era isso. Muito obrigado! Uma ótima semana a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Horácio Rech. 
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VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, retiro!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente! Quero cumprimentar 

novamente os Colegas Vereadores, a comunidade que nos prestigia aqui nessa sessão, quem está 

em casa; em especial a Cláudia, nossa mulher representante, parabéns pela tua votação aqui no 

município, nas eleições! A gente precisa de cada vez mais mulheres se colocando à disposição da 

política e você fez um bom trabalho também aqui. Também quero falar das atividades que 

realizamos nessa semana. Na terça-feira, nós fomos recebidos à tarde pelo Prefeito Municipal, 

junto com os Vereadores da Melhor Idade, o Vereador Vitório também, Presidente da Comissão, 

a qual foi entregue os pedidos que eles fizeram aqui na sessão e o Prefeito analisou e 

conversamos, foi um encontro bem legal pra passar para eles e, também, esclarecer algumas 

dúvidas. Na noite, também acompanhei o Juntos na Comunidade, no bairro Vindima, uma 

comunidade que tenho participado lá também, ouvindo as demandas e acho que teremos 

novidades em breve, como será a praça lá que vai ser revitalizada. Também participei da 

Conferência Municipal da Criança, aí no sábado, como o Vereador Diego falou, um momento 

importante de definir as prioridades aí pros próximos três anos para as nossas crianças e 

adolescentes do município. E à noite, também participei então na entrega da premiação para os 

campeões aí do futsal. Então o Alfredão conquistou o campeonato citadino, foi o feminino então, 

as meninas aí. Foi bem legal porque eu tenho um coração aí com os dois times, um que eu 

joguei, e foi o Cruzeiro, e o Alfredão que tem as minhas antigas colegas de futebol que se 

sagraram campeãs. E também o JA que ganhou do Nacional também, recebeu aí a premiação em 

primeiro lugar. Também no sábado, participamos da ação na, lá em Nova Roma, da festa da 

família, um evento muito importante que proporcionou aí atividades de lazer pras crianças e que 

sem dúvida faz toda a diferença aí pra, pra também eles poderem se divertir e confraternizar. E à 

noite também, eu, o Vereador Ademir, participamos na noite mexicana, com um pouquinho de 

tequila, Vereador, na sede do Lions, então que os recursos serão revertidos para o Teamar, essa 

associação que trata as crianças, auxilia as famílias que tem crianças com autismo aqui no 

município. Por enquanto era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Carlos Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, mais uma vez; Colegas 

Vereadores, público aqui presente, Elaine se faz presente aqui na nossa Casa também. Quero 

também emendar, pegar o gancho aqui da fala do Vereador Diego em relação ao Peninha, 

escritor, fez suas infelizes colocações, suas considerações no Instagram, vindo a ofender o nosso, 

o nosso povo aqui da serra gaúcha. E a pergunta às vezes que não quer calar, que não me cala e 

que eu fico preocupado, preocupadíssimo, é onde que esse cidadão vive? Aonde ele nasceu? Ele 

não falou só mal da serra gaúcha, como falou mal de São Paulo, Rio de Janeiro, o carioca, o 

paulista, fez alguns, algumas outras colocações nada agradável e infelizmente isso deixa, 

principalmente eu, como cidadão, entristecido, porque a gente imagina uma pessoa com 

representatividade. Daqui a pouco ele está viajando pra algum desses estados aí que ele fez um 

monte de adjetivo bonito, que é, a gente não fica, eu fico, eu sinto vergonha de aqui comentar 

aquilo que ele falou, mas também não posso deixar passar batido, que ele não ofendeu só a 

minha pessoa, a minha família, como dos Colegas Vereadores, do público que está aqui presente, 

dos nossos assessores. Então é revoltante, é revoltante. Ainda bem que ele fez a sua, pediu 

desculpas, mas infelizmente está lá, a gente viu, comprovou. E em relação ao que a gente vem 

acompanhando também a nível federal, a falta de, a gente percebeu que, o que que a gente vem 

percebendo, da mesma maneira, das nossas manifestações aqui são bem-vindas, sendo da forma 

pacífica, a gente não pode aceitar, ficar calado. A liberdade de expressão, cadê a liberdade de 

expressão nossa, do nosso cidadão, dos nossos representantes? Eu acho que isso não está 

ficando, não está compactuando com os ideais do povo brasileiro, nem dos nossos. E cada vez 
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que eu for submetido a alguma injustiça, como certos aí que estão sendo submetidos, de ter 

perfis que saíram de rede, que de uma certa forma foram bloqueados, excluídos, eu também, no 

lugar dessa pessoa, faria a mesma coisa que muitos aí se manifestaram. E o bom é que o cidadão 

brasileiro está no lado também dessas pessoas, que de uma certa forma se sentem injustiçadas. A 

contribuição que eu tenho essa noite, Senhor Presidente, é essa. Agradeço aqui os Colegas 

Vereadores, a atenção de todos. Tenhamos todos uma boa noite. Meu muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Pedro Kovaleski.  

VEREADOR PEDRO KOVALESKI: Senhor Presidente, Caros Colegas Vereadores, a 

Vereadora, pessoas que nos prestigiam nesse momento, depois de dois anos depois que terminou 

as eleições, eu não, eu disse pra mim, chega! E eu não queria mais saber de entrar, me envolver 

mais. Mas daí, como fui convocado, minha esposa ela disse, tu tem que honrar aqueles que te 

votaram! E eu realmente, a gente tem que dar o valor pra aqueles votos que a gente recebeu na 

campanha, então hoje eu estou aqui pra colaborar naquilo que for preciso. Trinta dias ali é o 

mínimo, o máximo que vai voltar aqui. E dizer também que eu estive sábado também lá, com 

aquele projeto do Cras, lá em Nova Roma, participando, vendo aquele momento bonito das 

criança, da família ali se encontrando, brincando. E eu, como tenho então um trabalho também 

perante a comunidade, eu dou aula de violão, então faz dois meses ali que eu estou, implantei lá 

um curso e tinha uns lá já interessado em querer se apresentar. Então eu tive um momento lá de 

apresentar, não estavam todos, são oitos alunos que eu tenho, mas três estavam lá e se 

apresentaram, cantaram uma musiquinha, foi muito bonito também. E dessa direção que o Diego 

colocou antes também sobre a nossa, nosso ano eleitoral que tivemos ali, até quando que a gente 

vai começar a ver realmente a paz, o bom diálogo? Porque esse ano aqui, eu digo, francamente, 

foi um vexame! A campanha toda do nossos políticos foi um vexame, porque não transmitiram 

projetos, não transmitiram o que poderia melhorar pra esse país! Simplesmente só brigas, 

discutições e isso mais! Que, como é que eu vou passar isso pra sociedade, pros brasileiros? Só 

violência! Só maldade! Então é difícil nós chegar a um bom termo perante a sociedade. Tomara 

que essa pomba branquinha ali, que é o grande símbolo do Espírito Santo, ilumine futuramente a 

nossas autoridades, nós também, e que possamos ter um bom diálogo com respeito perante toda a 

sociedade sempre. Uma boa noite a todos! Uma boa semana! Fiquemos com Deus!   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Ademir Barp.  

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

Vereadora, pessoas que nos acompanham aqui nesta Casa; especial à Cláudia Mantovani, 

candidata aqui de Flores da Cunha na última eleição à deputada; a Elaine, seja bem-vindo; os 

servidores da Casa e os que nos acompanham através das mídias sociais. Dizer que no sábado à 

noite então, como a Colega Vereadora falou, estivemos no primeiro jantar mexicano, de comida 

mexicana de Flores da Cunha, promovido lá pelo Lions lá, através da Ivete e do Moacir Turra. 

Então pudemos apreciar um prato não muito comum pra nós, mas muito gostoso que pudemos 

dizer assim que é uma coisa exótica. Foi um, um prato que a gente já ouviu falar bastante, mas 

nunca tinha degustado. Então foi uma ótima noite e a causa era mais interessante ainda, que era 

para o projeto Teamar, o grupo fundado aqui em Flores da Cunha, que presta auxílio às crianças 

autistas do nosso município. Então um grande evento e parabéns a todos os envolvidos e toda a 

equipe do Lions Club de Flores da Cunha. Também parabenizar os caminhantes da Caminhada 

de Santiago, havia me inscrito também, mas acabei não participando dessa caminhada. Minha 

esposa foi e disse que foi muito bonito e a adesão das pessoas, dos envolvidos foi grande. Então 

parabéns a todos esses que organizaram e a comunidade lá de Santiago, de Mato Perso, pela 

acolhida e pelo almoço que realizou lá, e por esse trajeto, essa caminhada religiosa que temos 

aqui em Flores da Cunha. Também dizer que no sábado, dia cinco, também tivemos avaliação de 

vinhos, lá em Bento Gonçalves, da trigésima avaliação de vinhos do Brasil, um dos maiores 

encontro sobre vinhos do país. Então felizmente nós, mais uma vez, tivemos as vinícolas de 
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Flores da Cunha agraciadas, premiadas. Então, com o branco fino seco aromático, foi a vinícola 

Gaio, lá de Mato Perso, de Flores da Cunha; com o tanat, a Casa Venturini; e a vinícola 

Mioranza também, com o tinto seco finos; mais umas vinícolas de Flores da Cunha. Teve 

também a avaliação feita e a inscrição das trinta amostra mais representativas, a vinícola Fante 

também foi agraciada com o sauvignon blanc. Então são essas vinícolas que também que trazem 

para Flores da Cunha essas premiação e levam o nome de Flores da Cunha nos melhores vinhos 

do país. Então parabéns a todas essas vinícolas e todo o setor vitivinícola da nossa serra gaúcha. 

Por essa semana era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Clodo Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Também quero cumprimentar 

aqui a Cláudia, parabenizar pelo excelente trabalho, ter colocado o seu nome à disposição da 

comunidade. E já falando na representante da comunidade, eu fico aqui pensando, o porquê que 

nossos representantes a níveis federal estão tão quietos, tão calados. A gente não vê praticamente 

um representante, um deputado, senador defendendo a causa do país. O que que está 

acontecendo lá em Brasília? Essa é a pergunta. Será que o poder de um ministro do Supremo 

consegue calar toda a estrutura política do país, calar todos os cidadãos do país? Hoje você é 

proibido de expressar o seu pensamento, a sua opinião. O que será de nós cidadãos brasileiros 

nos próximos dias se isso continuar acontecendo? Por isso que me estranha esse silêncio da 

nossa Câmara Federal, do nosso Senado Federal. Isso é mais preocupante do que poderá vir logo 

aí na frente. Também queria comentar aqui, Senhor Presidente, durante essa semana nós teremos 

a inauguração de mais duas agroindústrias aqui na nossa, nossa cidade. Então o total serão 13 

agroindústrias que a gente tem, então destacar o trabalho do nosso agricultor, da nossa 

agroindústria, que é muito forte. Então, na próxima quinta-feira, já estendendo o convite a todos 

que puderem participar, lá na comunidade de Otávio Rocha, no travessão Carvalho, então tem a 

empresa, o Senhor Volmar Antônio Lorenzetti, às 13:00 horas, às 15:00 horas; e às 16:30 então, 

lá no travessão Pinhal, do Senhor Lucas Antonio Molon, duas agroindústrias de vinhos coloniais. 

Então parabenizar já, de antemão, essas duas famílias empreendedoras, que é, um dos motivos é 

continuar o trabalho da nossas jovens principalmente na, no meio rural. Também dizendo que 

amanhã teremos, lá em São Gotardo, mais um encontro do Prefeito nas comunidades. É um 

espaço onde que o Prefeito e os secretários vão para ouvir as demandas das comunidades. Já foi 

feito em Mato Perso, já foi feito no bairro Vindima e, amanhã, em São Gotardo. O grande 

objetivo é nós, somos representantes do povo, mas muitas demandas não acabam chegando até 

nós. E é onde então o público, os moradores principalmente das comunidades podem, através de 

um diálogo direto, olho no olho com o Prefeito Municipal, com o Secretário de Obras, secretária, 

vários secretários lá presente, pode fazer as suas demandas. Então convidar todo a população que 

quiser participar, estão convidados. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado! 

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

da Presidência). Obrigada, Senhor Presidente! Só gostaria de compartilhar então com os Colegas 

Vereadores algumas notícias da, do nosso Executivo e, também, passar pra comunidade, que nós 

recebemos aí um selo de destaque pela vacinação da pólio, que atingimos então a meta que é 

estipulada e o reconhecimento foi feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Atingimos 

aí a meta de 95% e, aqui em Flores, superou a marca dos 100%, com o total de 1.378 doses 

aplicadas, de crianças de um ano a cinco anos. Então sempre é muito importante ressaltar que as 

vacinas devem ser feitas, devem continuar, que esses às vezes têm muitas pessoas que são contra 

as vacinas, se posicionam dessa forma, mas não é, não, não se deve seguir esse caminho. A gente 

sabe a importância das vacinas pra não voltarem doenças como essa da pólio. Também aí, nós 

temos a, iniciou as obras na rótula, na ERS-9050, na Linha 80, então também uma demanda aí 

da, principalmente da empresa Keko, um investimento de um milhão de reais, sendo que 783 

foram captados aí pelo Município, junto ao Estado do Rio Grande do Sul, no programa 

Pavimenta, então o Município está dando uma contrapartida de trezentos, mais de 300 mil reais. 
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Então ela, após a obra aí então que já está acontecendo da, na entrada da Hidrover aí, na nossa 

RS-122, temos mais essa outra então na Keko aí também. Então obras importantes em 

infraestrutura pra dar mais também agilidade ao nosso trânsito e segurança. E também o projeto 

Mais Agro, que é um projeto aí que iniciou no passado, nessa administração, foram coletadas 

217 amostras de 56 agricultores que estão participando então nesse ano da atividade. Essas 

folhas são armazenadas e encaminhadas no laboratório da UCS para análise e depois é feita a 

interpretação e apresentação dos resultados aos produtores. Isso então facilita na questão de, a 

utilização de insumos também pra própria planta se desenvolver melhor e, assim, dar mais 

produtividade também ao nosso agricultor. Então são essas iniciativas importantes aí que 

gostaria de compartilhar. E desejar uma ótima semana a todos! 

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

Presidência). Senhor Presidente, pegando o gancho no nosso Colega Vereador Clodo, a questão 

da manifestação dos deputado e assim por diante, Vereador, nós o Republicanos era um dos 

partidos principais que apoiava a base do Governo Bolsonaro, também do nosso, do governo 

aqui do Estado do Rio Grande do Sul, junto com Onix. E assim que saiu o resultado das urnas, 

democraticamente o nosso partido, na pessoa do Presidente Marcos Pereira, ele de imediato já, já 

falou nessa questão, dizendo que se nós Republicanos iríamos questionar o resultado das urnas, 

nós também teríamos que questionar o resultado de todos nossos deputados, senador eleito. 

Então foi de algo imediato que ele se manifestou e o nosso partido até hoje graças a Deus é um 

partido bem alinhado, então não houve necessidade de que deputados viessem a público e falar 

nessa questão. Também eu volto atrás e trago uma reflexão, há um ano mais ou menos atrás, eu 

comentava aqui na Câmara de Vereadores, que dali a pouco o resultado das urnas não iam ser 

aquele que a nossa região gostaria, porque o povo brasileiro iria a fazer um comparativo de um 

governo a outro. E realmente, eu acho que foi por aí que, que aconteceu. Não foi o resultado que 

talvez nossa comunidade gostou, mas vamos fazer o quê, né? Também a nossa liderança maior 

do partido Republicanos, o senador Mourão, ele comentou sobre o resultado da eleição de uma 

maneira bem simples. Ele falou, nós aceitamos as regras do jogo, jogamos e perdemos, então 

vamos parar de chorar, de lamentar e trabalhar. Também quero dizer que o nosso Presidente 

Nacional do Republicanos também disse que nós vamos ser oposição ao governo do PT. Então 

está aí nossa, a nossa posição tanto como Republicanos, então não há necessidade, no caso, de 

nossos deputados estar comentando, lamentando mais esses resultado do que aconteceu, porque 

senão vai virar uma bola de neve e isso daí vai percorrer durante os quatro anos futuro e quem 

tem a perder sempre é o povo brasileiro. Não foi aquilo que nós gostaríamos, não foi, mas vamos 

ter que trabalhar todo mundo junto para que venha dar certo. Então era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado! Eu só queria deixar destacado então o posicionamento do Republicanos. Muito 

obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

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

esta Casa nos seguintes eventos. No dia 1º, terça-feira, participei da abertura do programa 

Vereador Por Um Dia nesta Casa Legislativa, um momento esse em que recebemos alunos de 

oitavo e nono ano das escolas, que irão conhecer um pouco do processo do trabalho do vereador, 

o processo legislativo e isso culminará numa sessão plenária onde eles terão, poderão manifestar 

aqui suas vontades, suas demandas dentro do que fazem os vereadores. No dia 04/11, sexta-feira, 

participei da 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no auditório 

da escola São Rafael. Promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Flores da Cunha, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, o evento 

levanta as prioridades, melhorias e ações para defesa dos direitos da criança e do adolescente. No 

dia 06/11, domingo, participei do Domingo na Praça, evento realizado pela Apac, em parceria 

com a Prefeitura Municipal, Secretaria de Turismo, Secretaria da, de Educação, Cultura e 

Desporto, evento este baseado numa lei municipal o Domingo na Praça, onde promove 

manifestações culturais, promove também uma feira livre onde foram comercializados produtos 
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da nossa região, gastronomia e dá vida à praça. Esse evento é o que eu defendo e que, e que vai 

retomar, segundo os organizadores, e isso acaba engajando a comunidade, levando as pessoas 

para participarem de um evento cultural a céu aberto. Gostaria também de parabenizar, em nome 

da Câmara de Vereadores, a servidora Leonice Zorzo Matana, que amanhã, dia 08, estará 

completando mais um ano de vida. Parabéns, saúde e sucesso a nossa servidora!  

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

ordinária deste dia 07 de novembro de 2022, às 19h33min. Tenhamos todos uma boa noite e uma 

boa semana! 
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