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SESSÃO 2.733 – SESSÃO ORDINÁRIA 
16 de novembro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 16 de novembro de 2022, às 18h14min. 

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

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

cumprimentar, de modo especial, a todos os membros da Associação dos Artesãos presentes 

nesta noite aqui, sejam bem-vindos!  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

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

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO:  

Ofício nº 137/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 087/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$105.601,00”.   

Ofício nº 138/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 088/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$2.655.000,00”.  

Ofício nº 139/2022, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de outubro de 

2022 e os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária referentes ao quinto bimestre de 

2022, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 140/2022, que solicita o agendamento de uma reunião nesta Casa Legislativa, com a 

participação dos membros do Poder Legislativo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Turismo e Inovação, a fim de apresentar as realizações da Administração Municipal em prol do 

desenvolvimento econômico do município e, também, para a construção colaborativa das 

próximas ações que fomentam o empreendedorismo no município, sugerindo a data de 23 de 

novembro de 2022, às 14:00 horas. 

E-mail da Secretaria de Desenvolvimento Social, que encaminha convite para participar da 9ª 

edição do Casamento Comunitário 2022, no dia 12 de novembro de 2022, às 16:00 horas, no 

Salão Paroquial de Flores da Cunha.  

E-mail da Secretaria de Administração e Governança, que encaminha o relatório das 

transferências de receitas recebidas pelo Município de Flores da Cunha referente ao mês de 

outubro de 2022, para conhecimento dos Vereadores.  

Convite da Associação dos Amigos do Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi, juntamente com 

a Prefeitura de Flores da Cunha e a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, para participar 

da abertura oficial da 43ª Feira do Livro de Flores da Cunha, no dia 21 de novembro de 2022, às 

19:00 horas, na praça Nova Trento.  

Convite da Brigada Militar de Flores da Cunha, juntamente com a Prefeitura de Flores da Cunha, 

por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, para participar da solenidade de 

formatura do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) do 2º 

semestre de 2022, no dia 17 de novembro de 2022, às 19h30min, no Salão Paroquial de Flores da 

Cunha.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 225/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de um contêiner de lixo na rua dos Motoristas, 

próximo ao número 724, no sentido centro-bairro. 
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Indicação nº 226/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a pavimentação da rua Adelino Gatelli, a partir da intersecção com a estrada Aurélio 

Scopel até após a empresa Madeireira Moré, na localidade de Nova Roma, conforme mapa 

anexo a esta indicação. 

Moção nº 017/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que apresenta Moção de 

Congratulações à Senhora Realda Guaresi Mascarello, Presidente da Associação de Artesãos de 

Flores da Cunha, extensiva aos demais artesãos e artesãs, em celebração pelos 25 anos de 

fundação da loja de artesanato. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Cerimonial do Palácio Piratini, que encaminha convite para a solenidade de assinatura 

do Contrato de Monitoramento do Agressor, no dia 09 de novembro de 2022, às 11:00 horas, no 

salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, em Porto Alegre.  

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, público presente, homenageados desta noite e quem nos acompanha nas 

redes sociais. Indicação nº 225, solicito que seja providenciado a instalação desta lixeira na rua 

dos Motoristas, uma vez que nesse local foram construídas diversas moradias e as lixeiras 

existentes estão muito distante dos moradores locais. Solicito que essa indicação seja atendida 

com brevidade, pois os moradores estão tendo dificuldades principalmente em dias de chuva. 

Certo de seu pronto atendimento, agradeço.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

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

Vereadora; boa noite especial à Realda Guaresi, a Presidente da Associação dos Artesãos de 

Flores da Cunha; e boa noite a ela, também estendendo a todos os participantes, integrantes do 

grupo. Defendo hoje a minha indicação da pavimentação ali da rua Adelino Gatelli, é uma, um 

pedido antigo da comunidade, dos que moram ali. A rua tem muitas moradias bem próximo e é 

bastante movimentado, estrada de chão, as pessoas elas acabam sofrendo muito com a questão da 

poeira principalmente no, no verão. Sabemos do Poder Executivo de tantas obras que tem feito 

de pavimentação, mas tem que se começar fazendo o pedido. Então a gente faz o pedido e com o 

tempo, tenho certeza que vai ter um olhar especial pra aquela comunidade e, em especial, a essa 

rua então aí aos moradores. Muito obrigado, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma, então vamos lá! Boa noite mais uma 

vez a todos que fazem presente hoje aqui no plenário da Câmara, a casa do povo, sejam todos 

bem-vindo! É uma alegria muito grande em recebê-los. E ter a Casa com bastante pessoas, isso é 

muito importante para a democracia do nosso município. Falando em democracia, quero trazer 

hoje um assunto bastante importante no nosso, no nosso país, em especial ao povo, mais 

direcionado ao povo brasileiro, que tem sofrido ultimamente bastante, bastante com a questão 

política. Hoje, nós encontramos um Brasil totalmente dividido. E o assunto que eu trago hoje é 
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um assunto bem pertinente. Acredito que esse assunto vai fazer com que o povo brasileiro se 

volta a se unir novamente, que é a questão da Copa do Mundo, Senhor Presidente, que vai 

acontecer, vai começar no próximo domingo. E esse evento aí, eu tenho certeza que não vai ter 

flamenguista, não vai ter gremista, não vai ter fluminense, não vai ter botafoguense, não vai ter 

lulista, não vai ter bolsonarista! Ali, todos vão pensar pela direção sempre de que o Brasil vá 

bem! E isso tinha que acontecer também a nível de política! Independentemente de quem ganha, 

a gente tinha que puxar a partir do momento que saiu o resultado, mas a gente esquecer aquilo 

que passou e lutar com todas as forças para que o Brasil venha a andar pra frente. Eu não fiquei 

feliz com o resultado das urnas a nível presidencial, mas fazer o quê? A minha vida não começa 

e nem termina numa eleição, numa eleição tanto pra presidente como pra prefeito, governador e 

assim por diante. Então acredito que esse evento vem em boa hora, a Copa do Mundo. Acredito 

que tenho bastante convicção de que o Brasil vai chegar entre os, entre os finalista e tenho 

certeza também que nós vamos erguer esse hexa, que faz tempo que está esperando. E é uma 

alegria, eu acho que vai chegar em boa hora, porque ninguém mais aguentava falar de política no 

nosso Brasil. Eu era um que não aguentava mais de ver nas redes sociais tanta mentira, tantas 

calúnias, jogando um contra o outro, você é do mal e você é do bem! E eu acredito que vem em 

boa hora. E se vier o hexa, que eu acredito que vai vim, vai ser muito importante para o nosso 

Brasil, vai ser muito importante! Eu acho que as pessoas vão deixar um pouquinho de lado toda 

essa desavença que houve dentro do nosso país, dividindo completamente o nosso país. E 

acredito que vai chegar em boa hora, está chegando em boa hora e, também, o título do nosso 

país também vai chegar em boa hora, pra que nós venhamos ter alegria. A metade do nosso país, 

hoje, se encontra triste e a outra metade é um pouquinho mais alegre. E acredito que um título 

dessa expressão para o nosso país, Senhor Presidente, vai sair, vai ser em boa hora. Eu acho que 

vai ser, todo mundo é agarrado à bandeira do Brasil, sem dizer, ah, fulano de tal é, é de um, é de 

direito, outro de esquerdo. Eu acho que o objetivo principal agora, nesse um mês aí que nós 

vamos ter de Copa, vai ser pelo bem do país, entendeu? E quero trazer uns, os números bem 

interessante na questão da Copa, que a Copa do Mundo, todas as seleções elas são premiada de 

uma certa forma. São um bilhão, seiscentos e noventa e cinco, um bilhão, seiscentos e noventa e 

cinco mil dólares, um bilhão, seiscentos e noventa e cinco milhões de dólares! Então cada 

seleção desses, desse valor todo, vinte e seis, 26% são premiações para as seleções. A seleção 

que, que participar, ela ganha um milhão vírgula cinco bilhões de dólares, não é pouco! E aquela 

que cair na primeira fase, na fase classificatória, ela ganha mais nove bilhões, então ela vai sair 

com dez bilhões e pouco, não é pouco dinheiro! E também serão distribuído mais quatrocentos e 

quarenta, quarenta milhões pra todas essa, essas fases, quem cair precocemente comparação à 

seleção que cair na fase, na fase das quartas, ela vai ganhar dezessete bilhões cada uma. Aquela 

que, que cair, aquela que cair nas oitava, vai cair, vai ganhar nove bilhões de dólares; e aquela 

que cair nas quartas, vai ganhar dezessete bilhões; o quarto colocado ganha vinte e cinco 

milhões, bilhões, no caso, de dólares, é bastante dinheiro! É milhões de dólares, desculpe, 

milhões de dólares; e o terceiro, vinte e sete; e o vice ganha trinta; e nós brasileiro, que eu creio 

que nós vamos ganhar, quarenta e dois milhões de dólares e não é pouco dinheiro! Então muitas 

vezes as pessoas, pô, pra disputar uma Copa do Mundo, muitas vezes a população não busca o 

que que elas realmente vão, vão ser beneficiada. Então vai ser, vai ser bastante, bastante valores 

nesse quesito, mas é só, é só pra informações. Mas o ponto principal que eu quero trazer pros 

senhores é esse movimento que vai ter, que eu acredito que nosso Brasil vai ter uma alegria 

muito grande, vai esquecer um pouco esse nosso fanatismo que, um fanatismo que eu posso dizer 

até de uma certa forma doentia, porque teve muitas pessoas nessa, nessa eleição que foram 

vítimas, foram cortadas, foram surradas e isso não faz nada bem para o nosso Brasil 

principalmente para a nossa região, numa região tão pacata, tão pacata, que ultimamente nessa, 

nessa guerra aí que se houve entre Lula e Bolsonaro acabou nos submetendo a esse tipo de 

situação, que nós jamais vamos aplaudir ou torcer para que isso continua. Então quero deixar aí o 

meu, a minha contribuição de hoje. Também gostaria de puxar um assunto bastante relevante, 

que foi o jantar onde eu pude participar dos melhores vinho do nosso município. Muitas 
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empresas, vinícolas premiadas com vinhos de qualidade, Senhor Presidente? Podemos participar 

de uma culinária fantástica. Agradecer a comunidade da Linha 60, pela belíssima festa que 

fizeram e, também, parabenizar todas as vinícolas que, que foram premiada, vinhos de ótima 

qualidade e padrão exportação. Então, mais uma vez, queria deixar aí os parabéns pra eles! Que 

continua essa pegada forte de trabalho, investindo sempre em qualidade na questão do vinho do 

nosso município, que é um esteio no nosso município é o vinho. Então era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado pela atenção de todos! Uma boa semana e uma boa noite! 

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

Vereadora Silvana De Carli.  

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

comunidade que se faz presente aqui, em grande número hoje, nessa sessão; em especial a todos 

do grupo de artesãos aqui do nosso município, cumprimento a Realda, Presidente, e todos vocês, 

é uma alegria tê-los aqui conosco nesta noite; e também, quem nos assiste aí pelas redes sociais. 

Bom, a gente recebe às vezes, como os outros Vereadores já falaram em outras oportunidades, 

críticas por homenagear, fazer as moções aqui na Câmara. Mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo 

uma forma de a gente enaltecer e reconhecer as pessoas que precisam e merecem ser 

reconhecidas na nossa sociedade. Então não importa a quantidade de moções que a gente for 

fazer nessa Casa, mas a gente sabe que são por um bom motivo, que as pessoas fizeram e 

continuam fazendo por merecer. Então a gente tem falado, Realda, ainda desde o ano passado, 

algumas situações aí do artesanato que eu tenho acompanhado e aí, no mês passado, o jornal O 

Florense fez uma matéria bem legal divulgando também o trabalho de vocês, mostrando tudo que 

é feito ali de, da preservação da nossa cultura aqui no município e como é importante a gente ter 

o artesanato pra divulgar a nossa cidade. Inclusive eles têm também um fôlder, que é levado para 

as feiras e divulga o município. É mais uma forma também de divulgação do nosso município, a 

preservação da arte, dos nossos costumes, dos nossos descendentes que vocês fazem com tanto 

carinho e tanto amor e tanta dedicação. E que, como vocês falaram, está em extinção, porque 

muitos não continuam fazendo isso e a gente precisa que também essas informações sejam 

levadas pra comunidade pra ver a importância que é de dar continuidade às nossas tradições, de 

ter pessoas interessadas aí um pouco em aprender o macramê, o crochê e poder dar seguimento 

ao nosso artesanato aqui no nosso município. Então hoje a gente quer prestar essa singela 

homenagem pro nosso grupo de artesãos aqui do município, que tem 25 anos de abertura da sua 

loja. Falar um pouquinho da história deles. Também nós estivemos aí na sexta-feira, com a 

assessora Marina que nos auxiliou fazendo algumas imagens, depois eu vou mostrar pra vocês, 

de cada coisa linda que tem lá à disposição, não só do turista que vem a nossa cidade, mas nós 

mesmos também podemos adquirir, né, Rita, muitos utensílios que tem lá também que podem ser 

usados no nosso dia a dia, com carinho a mais, um carinho especial deles. E também, nós 

falamos lá na sexta-feira, que muitos desse artesanato vai pra fora do país e elas falavam com 

orgulho, né, Marina, de saber que essas peças muitas vão pro exterior e levam o nome de Flores 

da Cunha pra lá também, através de um cartãozinho que é identificado nos produtos, com o 

nome de Flores da Cunha. Então, pra contar pra vocês um pouquinho da história, a Associação 

dos Artesãos é uma entidade civil e ela foi fundada em 1993. Lá se começou as primeiras 

tratativas pra divulgação e “incentivação”, incentivo ao nosso artesanato, preservação das 

técnicas e, também, o intercâmbio de ideias e a defesa dos interesses aí do grupo de artesãos. Em 

94, esse grupo foi convidado para expor seus primeiros produtos na Fenavindima que iria 

acontecer em 1995. E depois dessa feira então, começou toda essa organização com a fundação, 

com a ata, enfim, dos primeiros associados aí. Em novembro de 95 então, oficialmente foi criado 

o estatuto para fundação da Associação dos Artesãos e o Espaço de Arte e Artesanato. 

Entendendo que o espaço da exposição e venda junto ao Museu não era adequado, porque eles 

tinham o espaço dentro do Museu, aí foi conseguido junto com os, com o grupo, os associados 

reivindicaram junto à Administração aquele espaço do lado e ali foi constituída então a loja de 

artesãos que está lá no local há 25 anos. E que pro ano que vem, com certeza teremos a novidade 
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aí da reforma dela, será um espaço melhor também pra eles, que hoje tem uma dificuldade muito 

grande com relação a banheiro e ventilação, enfim, são melhorias bem importantes que vão ser 

feitas aí no local também. Hoje então a Associação produz peças que são utilizadas também pra 

decoração, como lembranças de Flores da Cunha, pra quem quiser levar para algum amigo 

quando for viajar. Os trabalhos são em crochê, filé, tricô, macramê, bordados com várias 

técnicas, pintura em tecidos, madeira e porcelana, palha de trigo, a dressa, né, a famosa dressa, 

trabalhos em madeira, ferro e nó de pinho, bonecos de pano, bijuterias, fuxico, enfeites de 

cabelo, lembrancinhas de bebê e lembranças de Flores da Cunha em diversas técnicas. Os 

produtos já foram comercializados em cidades como Novo Hamburgo, que foram feiras também 

que o grupo participou, né, Antoninho, na época aí, o senhor também ajudou a montar o espaço; 

Pelotas, Curitiba, Brasília; no exterior, em Paris, Alemanha, Estados Unidos e Itália. Os nossos 

presidentes então que passaram pela, pela Associação aí, que se mobilizaram e mantém esse 

grupo unido e forte, permanecendo aí pra ter esse trabalho lindo de vocês: a Sirlei Panizzon 

Carra, o Mario José Stuani, o Luiz Zin, a Márcia Mazzocchin Sonda, o Antoninho Conz, a 

Marlene Albrecht, a Cris Ales Machado e, atualmente, a Realda Mascarello, que é a nossa 

Presidente. E eles contam também com dezenove sócios ativos. Até quero falar o nome dos 

associados também, que acho que é bem importante, teve alguns que não puderam se fazer 

presente, mas quem sabe em casa podem depois assistir também e se sintam homenageados 

através dessa moção, que é estendida a todos vocês. Então temos a Amélia Rizzotto, a Clarici 

Balzan, a Gloria Galiotto, a Helena Reginato, a Maria de Lourdes Sturmina, a Marlene Albrecht, 

a Marli Menegon, a Rita Scalcon, a Helena Polo Pelizzer, a Diva Pivoto, Realda Mascarello, 

Valmor Tibola, Elio Fantin, Valdir Bolsoni, Loroni de Lima, o Maurício Pauletti com as suas 

pinturas, a Maria Paschiceli, o Sergio Dal Alba, Suzana Carlesso e a Daniela Bisischi. Então hoje 

essa Associação tem dezenove, mas ela está aberta, né, Realda, pra quem quiser se somar e estar 

junto desse grupo. Se faz algum tipo de artesanato em casa, quer participar, porque sempre 

unindo forças se é melhor pra conquistar e, também, levar o nome da cidade e participar das 

feiras que está tendo esse espaço também aqui em Flores nas feiras, pode procurar a associação. 

Aí tem alguns pré-requisitos pra se associar, como é a carteira de artesão emitida pela FGTAS, 

que é a Fundação Gaúcha do Trabalho, então precisa ter essa carteirinha; então apresentar 

documento de identidade, comprovar que mora aqui em Flores da Cunha, porque também todos 

os benefícios que o Município oferece a gente acha justo que sejam para quem é daqui da cidade 

também; seguir as normas que estão no estatuto, efetuar o pagamento da taxa de associação, 

depois tem uma, a pequena mensalidade, que são para algumas despesas que eles têm; também, 

aí depois são mais partes técnicas de como participar ali da atividade em si da loja. Então é com 

muita alegria, hoje, que peço também aos Colegas Vereadores depois, que vamos votar essa 

moção, o apoio de vocês pra gente reconhecer também essas pessoas que mantém viva a nossa 

tradição aqui em Flores, através desse trabalho manual, que sem dúvida é uma coisa delicada, 

trabalhosa, mas que eu vejo elas falarem com tanto amor quando nós estivemos lá na, na sexta, 

tinha a Realda, tinha a Helena, tinha a Amália, tinha a Loroni lá, contando as histórias e é muito 

gratificante fazer essa homenagem. Então eu quero passar também pra vocês um vídeo, pra 

vocês acompanharem um pouquinho do, do trabalho delas também. Delas e deles, né, não posso 

esquecer! Ainda bem que temos os homens representados. (Apresentação de vídeo através da 

televisão). Então esse é o trabalho que a gente quer hoje homenagear. Aqui nosso município todo 

reconhece através desse trabalho dos Vereadores que é de apresentar a moção, a nossa singela 

contribuição e homenagear tudo isso que vocês têm feito ao longo dos anos. E desejando que se 

perpetue aí, por mais e mais gerações. Então era isso por hoje, Senhor Presidente. Muito 

obrigada! E boa noite a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Pedro Kovaleski. 

VEREADOR PEDRO KOVALESKI: Senhor Presidente, Caros Colegas Vereadores, 

Vereadora; amigos presente aqui também, o Bassani; pessoal do artesão, sejam bem-vindos, boa 
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homenagem essa prestada pra eles sim. Eu sempre admirei pelas pessoas que prestam esse, esse 

trabalho, faz esse trabalho. Como se diz, quem não gosta de ler, faz um artesão; quem não gosta 

de artesão, leia, é bom pra cabeça, tudo ajuda a desenvolver a mentalidade e o caminhar do dia a 

dia. A gente nunca fica murchando nessa vida aqui. Então parabéns pra Realda Guarese, a 

Presidente do, da casa dos artesãos ali. Eu vou trazer um assunto que nós tivemos semana 

passada até inaugurando duas agroindústrias familiares aqui em Flores da Cunha, uma lá do 

Lorenzet, na vinícola Lorenzet, e do Toni Molon. Vários Colegas aqui estiveram junto lá, com 

nós, prestigiando esse momento especial, bonito. E dizer assim, dá pra perceber quando a família 

é unida. Quando a família trabalha com diálogo, respeito, tudo vai se, vai se desenvolvendo 

alguma ideia para o futuro. E essas duas famílias, a gente estando lá, passando quinta-feira à 

tarde com eles, a gente percebeu a união deles, o diálogo que eles têm entre eles e a preocupação 

pro futuro. Então eu trouxe escrito aqui, mais ou menos, trazendo um pouquinho sobre as 

agroindústrias familiares. Não só nossa aqui, mas assim, num geral, um parecer, que na realidade 

o governo começaram se preocupar lá em meados do século XX, lá em 1950 por ali. Segundo a 

história conta, que houve uma crise muito forte de alimentos. E, nessa época ali, começou-se 

uma revolução verde, se chamou revolução verde. Então começou-se a pensar melhor naquele 

pequeno agricultor, pra ele desenvolver melhor aquelas terras que eles tinham. Então mais ou 

menos um pensamento assim. Nos últimos anos, as transformações no agronegócio têm sido 

intensas, especialmente quanto ao meio ambiente, melhorias tecnológicas e a necessidade de 

mais valor aos produtos voltados ao mercado interno e externo. O processo de produção 

agroindustrial dentro da agricultura familiar resulta em importante valorização da cultura, 

economia e das especificidades locais. A agroindústria familiar é uma forma de organização em 

que a família produz, processa e transforma parte de sua produção visando à formação de valor, 

de troca que se realiza através do comércio. Segundo o último censo, no Brasil, há mais de 5,1 

milhões de estabelecimentos familiares rurais. Já pensaram? 5,1 milhões de estabelecimentos 

familiares rurais, envolvendo diretamente em torno de 25 milhões de pessoas. A renda do setor 

responde por 33% do produto interno bruto agropecuário e por 74% da mão de obra empregada 

no campo. Um bom resultado, né? Esses dados também demonstram que a agricultura familiar é 

a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Além disso, é 

responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa no país e por mais de 70% 

dos brasileiros ocupados no campo. No Brasil, então há mais de 5,1 milhões de estabelecimentos 

familiares rurais e mais de 500 milhões dessas propriedades pelo mundo afora. O Incra define 

agricultura familiar quando a gerência da propriedade rural é feita pela família, o trabalho é 

desempenhado na maior parte pela família, os fatores de produção pertence à família e existe a 

possibilidade de sucessão em caso de falecimento ou aposentadoria por gerentes. Assim, 

produzir alimentos e desenvolver formas de conservá-los tornou-se uma estratégia de garantia de 

sobrevivência das famílias. A origem dos agroindústrias familiares está diretamente relacionado 

à necessidade de conservar alimentos verificada desde o período da colonização. A legislação 

brasileira determina que para se enquadrar como agricultor familiar é necessário utilizar a mão 

de obra da família de forma predominante, administrar o negócio com participação da família, 

ter no mínimo 50% da renda familiar procedente da atividade rural e a propriedade utilizada para 

o cultivo deve ser de até quatro módulos fiscais dependendo da definição do poder municipal. 

Cada estado, cada município tem seu jeito de conduzir esses trabalhos perante as, os agricultores. 

Os objetivos principais do incentivo da agricultura familiar, segundo o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, são o incentivo então pra promover a inclusão do agricultor familiar 

nos processos de agroindustrialização da sua produção, agregando valor e facilitando a inclusão 

dos produtos ao mercado, visando geração de renda e emprego; incentivo também a estimular e 

promover o acesso a formas alternativas de fontes energéticas que utilizem os processos de 

produção e a segregação de valor; implantar também e modernizar os empreendimentos 

coletivos agroindustriais familiares melhorando a qualidade de vida dessas populações e 

diminuindo a pobreza e a desigualdade sociais que persistem no meio rural brasileiro; também, 

incentivar e ampliar o acesso de jovens e mulheres rurais às políticas públicas voltadas para a 
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produção, comercialização e fortalecimento dos empreendimentos econômicos de agroindústria 

familiar, potencializando e qualificando a produção dessas pessoas com a introdução de 

tecnologias apropriadas e adequadas as suas respectivas realidades; e por último também, apoiar 

a implementação de ação de capacitação voltadas para a gestão administrativa e financeira dos 

empreendimentos e a adequação das técnicas de boas práticas para a qualidade do produto final. 

Sabe-se que a agroindústria é uma das principais geradoras de empregos diretos e indiretos por 

unidade de capital investido. Dados recentes do departamento econômico do BNDES e do IBGE 

mostram essa característica, no caso brasileiro, onde cada milhão de dólar investido os 

empreendimentos agropecuários e agroindustriais chegam a gerar de 118 a 182 empregos, cerca 

de 80% a mais do que os investimentos em uma, um segmento tradicionalmente intenso em 

ocupação de mão de obra como o setor comercial. Então na agricultura cada milhão investido 

gera tudo isso de emprego para o nosso país. Outros benefícios sociais importantes dos 

empreendimentos agroindustriais familiares são gerados pela melhoria da qualidade dos produtos 

processados pela redução de perdas do processo de comercialização e pelo papel que tem na 

promoção de melhorias tecnológicas nas atividades agropecuárias. A agricultura familiar 

também está em constante evolução. O perfil do produto familiar está mudando e a busca por 

tecnologias é cada vez maior. Práticas agrícolas mais sustentáveis, a inclusão da nova geração 

nas propriedades e a procura por atualização tem feito com que estes produtos dialoguem cada 

vez mais com a inovação e as tendências globais. Sabemos que o nosso município incentiva 

agricultura familiar através de diversas práticas adotadas pelo Poder Público, uma delas é a 

aquisição de alimentos para merenda escolar por meio de agricultores familiares. Isso é muito 

importante, pois além de incentivar o produto local, também dá a certeza de produtos frescos e 

de qualidade na alimentação dos estudantes. Sabemos que tem vários agricultores cadastrados 

hoje, junto com a Prefeitura, e que fornecem alimentos para a merenda escolar do nosso 

município. Essas práticas são de fundamental importância e devem continuar e aumentar cada 

vez mais. Ações como essas geram emprego e renda nas diferentes comunidades, também 

diminui o desemprego e a saída da agricultura e do campo. Então a gente ouvia falar até pouco 

tempo também, quero ver quem que vai tocar as agriculturas daqui uns anos? O jovem tudo eles 

vão pra cidade, começam estudar e ver outras realidades. E ali, aquilo que eu comentei antes, 

quando se tem a união, o diálogo, alguém vai dar uma luz pra dizer assim, olha, que tal nós 

começar esse trabalho hoje? Vamos tentar, vamos buscar a Emater, o Sindicato, Prefeitura 

através da Agricultura, e buscar, ver claro umas ideias. E o jovem, hoje, com certeza ele vai 

buscar formação alimentar da alimentação, uma faculdade de alimentação, uma faculdade de 

nutricionista, uma faculdade de várias questões onde se refere à agricultura. E é por ali o 

caminho. Então o incentivo hoje, palestras para os jovens, palestra através da Emater, Sindicato, 

Prefeitura promovendo. Encontro, um dia de encontro do agricultor jovem lá no interior, ter essa, 

umas ideias assim pra ser, segurar esse cara lá na roça, isso vai ajudar muito! E essas 

agroindústria, como nós prestigiamos outro dia, a semana passada, é de extrema alegria ter em 

nosso meio esse tipo de trabalho, de pessoas unidas fazendo acontecer esses, o trabalho deles. 

Também tive uma ideia, esses agroindústrias familiares, talvez o Município também inovar um 

estabelecimento pra por à exposição, esses agricultores trazerem o seu produto no sábado ali pra 

vender. Hoje nós temos a Feira do Agricultor com dois, dois só que estão representando ali 

agricultores, um é de Nova Pádua, se eu não me engano até. Mas assim, ter um convite e fazer 

com que, se hoje não, vendi um litro de vinho, vendi um pacote de bolacha, mas está aqui o meu 

cartão, ó, vai distribuindo o cartão de visita. Esse cartão vai fazer com que você gera mais da, 

futuramente ali, ó, nos convite, as visitas e a venda do teu produto. Então é um incentivo, talvez 

uns convite que deverias, hoje eu tentei falar com o pessoal da Agricultura, mas eles não estavam 

ali, só pra mim clarear melhor essa, esse trabalho com eles, a família, a agricultura familiar nesse 

trabalho de expor suas mercadorias, não só na feira que temos, mas assim, final de semana, na 

feira no município ali da Feira do Agricultor mesmo. Então seria essa uma ideia que eu trago da 

agricultura familiar um pouco, daquilo que é bom pra nós, é bom pro nosso município. Obrigado 

a todos! E um bom resto de final de semana a todos! Boa noite! 
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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 083/2022, que “Institui o Comitê Municipal Intersetorial de 

Políticas Públicas para a Primeira Infância encarregado de promover e coordenar a elaboração do 

Plano Municipal pela Primeira Infância no Município de Flores da Cunha”. Solicito ao 

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Estamos então hoje apreciando esse projeto de, do 

Executivo, o Prefeito também, numa oportunidade, esteve reunido conosco, explicou bem do que 

se trata. E uma das principais atribuições desse comitê então é criar o Plano Municipal pela 

Primeira Infância, o que se revela um instrumento de gestão essencial para implementação de 

programas, políticas e serviços qualificados para o desenvolvimento infantil de forma 

intersetorial e concreta, ou seja, teremos pessoas pensando as, o futuro das nossas crianças aí, de 

zero a seis anos, que políticas públicas podem ser feitas aqui no município para garantir um bom 

desenvolvimento delas. Então a gente pede a colaboração dos Colegas Vereadores para aprovar 

este projeto. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, boa noite a 

todos! Só acrescentando então esse projeto, ele vem de encontro a um trabalho que o Município 

sempre desenvolveu e, agora, vai por em prática através desse conselho, esse comitê, que será 

administrado ou gerenciado pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. E esse comitê 

terá a participação então de várias pessoas indicadas dentro das secretarias do Município e 

alguns conselhos municipais, dentre eles, uma pessoa da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto; uma pessoa da Secretaria Municipal da Saúde, uma da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social, um do Conselho Tutelar; uma pessoa do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, que é o Comdica; um do Conselho Municipal de 

Assistência Social, CMAS; Conselho Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Saúde. 

Então todas as pessoas estarão imbuídas em desenvolver esse comitê pra fazer ações públicas 

que possam beneficiar e cuidar das nossas crianças, de zero a seis anos. Então, já de antemão, 

sou amplamente favorável a esse projeto. Obrigado, Senhor Presidente! 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Boa noite a todos que se 

encontram nesta Casa. Dizer que sempre que projetos como esse vem para serem votadas e 

serem apreciados, a gente recebe com alegria. Esse comitê com certeza terá todo esse olhar, toda 

essa preocupação com as nossas crianças, que a gente sabe que é na primeira infância que 

começa a se formar o caráter e todo o processo evolutivo das nossas crianças. Então essa 

preocupação que se tem demostrado no nosso município, já com a criação deste comitê, mostra 

isso e esperamos que todos que fizerem parte dele tenham toda essa preocupação e esse carinho 

com as nossas crianças. Então sou amplamente favorável, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 083/2022 

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

confirmem os votos. Vamos aguardar que o sistema está lento. (Falha na votação eletrônica). 

Então vamos repetir a votação de forma nominal. Os Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão e os contrários que se manifestem. (Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 083/2022 

aprovado por unanimidade. 



 

Anais 2.733, da Sessão Ordinária do dia 16 de novembro de 2022. 236 

Em pauta, 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”. 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. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, na semana 

passada solicitamos urgência a esse projeto, pois não é novidade a falta de médicos que estamos 

enfrentando, não só aqui no município, mas é uma realidade nacional. E essa necessidade aqui 

então é pra suprir, emergencialmente aí, a função de médico clínico geral, sendo que 

recentemente então foi nomeado um médico do concurso. E os demais da banca também já 

foram chamados, porém não aceitaram e optaram para ir para o final da fila. Então não é 

suficiente hoje o número de médicos que nós temos pra atender as demandas. E, também, nós 

temos aí três vagas do projeto Médicos pelo Brasil, que estão destinados ao município, agora a 

gente não sabe como é que vai ficar isso com o novo governo, mas que também já foi, estamos aí 

na, no décimo chamamento desses médicos e eles não se habilitam pra vir a Flores da Cunha 

trabalhar. Então por isso a gente precisa desse contrato emergencial, para que então a nossa 

população tenha sempre o melhor atendimento aí na saúde, como vem acontecendo. Então a 

gente pede aos Colegas Vereadores pra aprovar este projeto. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 086/2022 

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

manifestem. (Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 086/2022 aprovado por unanimidade. 

Em pauta, a Moção nº 017/2022, de Congratulações à Senhora Realda Guaresi Mascarello, 

Presidente da Associação de Artesãos de Flores da Cunha, extensiva aos demais artesãos e 

artesãs, em celebração pelos 25 anos de fundação da loja de artesanato, de autoria da Vereadora 

Silvana De Carli. Está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Só reafirmando então o que nós falamos na tribuna 

nesta sessão, então de valorizar e incentivar cada vez mais o nosso artesanato. Então é uma 

pequena, uma singela homenagem que essa Câmara tem o poder de fazer e que a gente está 

fazendo hoje, pedindo o apoio dos Colegas Vereadores para que o nosso artesanato aí tenha vida 

longa e possa levar o nome do município de Flores da Cunha a muitos e muitos lugares ainda. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 017/2022 está em 

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

(Nenhuma manifestação). Moção nº 017/2022 aprovada por unanimidade.  

Encerradas as votações, encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento os Projetos de 

Leis nºs 087 e 088/2022. Encaminho para a Comissão de... São só esses! 

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, um ano atrás 

eu ocupei essa tribuna pra falar sobre o diabetes, então que nós comemoramos aí, na segunda-

feira, o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. E pensando na importância que é falar sobre esse 

assunto e, também, pedir para que as pessoas se cuidem, porque é uma doença silenciosa e que 
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ela vai fazendo que o nosso corpo humano se fragilize cada vez mais, a gente realizou uma ação 

de conscientização então na praça, no último sábado. Então eu tenho uns folhetinhos que nós 

fizemos e foi distribuído para as pessoas que estiveram passando por lá. E, também, tivemos o 

apoio da farmácia Panvel, que fez a coleta então desses, quem quisesse fazer o teste de glicemia 

ali na hora. A gente sabe que precisa ter o jejum, muitos também estavam em jejum, mas ele já é 

um indicativo se a pessoa tem ou não uma alteração com relação ao sangue, o açúcar no sangue. 

Então ali mais de cem pessoas passaram e fizeram a coleta. E, também, nós tivemos aí dez 

pessoas, mais ou menos em torno disso, que acusou bem alterado e que não tinham nem noção 

de que podiam ter uma alteração nesse sentido e que a gente encaminhou então pra procurar 

ajuda médica pra fazer um controle então dessa doença. É uma doença crônica e ela tem causado 

aí muitos problemas e pode levar inclusive à morte. Então, no ano passado, a gente anunciou que 

a Secretaria de Saúde estava fazendo uma ação, que era o cadastro de todos os diabéticos aqui do 

município, e nós tínhamos em torno aí de mil e quinhentas pessoas o ano passado, era um 

levantamento que tinha a Secretaria de Saúde. E hoje, nós já temos 1.817 pacientes cadastrados 

no nosso posto de saúde, que fazem então retirada de medicamentos inclusive insulinas. E fora 

esse número, então tem as pessoas que buscam o tratamento particular ou com plano de saúde 

que não estão contabilizadas. Então é um número preocupante de pessoas que tem essa doença. 

Hoje representa sete por cento da população, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, são 

16,8 milhões de pessoas que vivem com essa doença. E o que a gente quer falar pras pessoas, 

além de se cuidarem, da alimentação saudável e do exercício, é que não coloquem toda a sua 

esperança, a sua fé só no medicamento. Ele, por si só, não vai fazer a pessoa se sentir melhor e 

ela vai continuar tendo problemas de saúde com isso. Então o melhor caminho ainda é fazer 

exercícios, cuidar a alimentação pra evitar então danos mais graves à saúde. Então, depois eu 

entrego também pros Colegas Vereadores o material para todos se cuidarem. Era isso, Senhor 

Presidente! Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Diego Tonet. 

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

cumprimento a todos já citados no protocolo desta noite; em especial também à Presidente 

Realda Guaresi Mascarello, da Associação dos Artesãos de Flores da Cunha. Parabenizo a 

Colega Silvana, que estendeu essa moção pelos 25 anos, todos os associados. Tem alguns amigos 

aí no meio, conhecidos, e com certeza vocês fazem um trabalho muito bonito, que leva a nossa 

cultura, a nossa história, além de estar fazendo muito bem, como o Colega Pedro falou, pra 

saúde. As pessoas acabam se ocupando, tendo uma atividade e não ficam pensando em coisas 

bobas, perdendo, se perdendo ali na vida. Então parabéns por todo o trabalho que vocês fazem! 

Isso é muito gratificante pra todos nós de Flores. Eu queria falar um pouquinho então de algumas 

atividades da última semana também. Na terça-feira, estive junto com os Colegas Vereadores no, 

lá em, na comunidade de São Gotardo, a comunidade do Colega Clodo. Esteve o Clodo, a 

Silvana, secretários do Executivo, também o Prefeito, no Juntos na Comunidade. Então uma 

reunião onde que o Prefeito, o Vice, Secretários, Vereadores podem estar ouvindo a comunidade, 

passando um pouco das atividades que são feitas junto daquela localidade, junto da cidade como 

um todo e, também, ouvindo as demandas locais para que possam então ser melhor atendidas. 

Parabenizo lá o Clodo da comunidade e todos aqueles que estiveram presentes organizando esse 

evento também. Queria também falar sobre as agroindústrias, também estive presente, o Pedro 

falou muito bem, na quinta-feira de tarde, então lá na Vinícola Lorenzet e, também, na Cantina 

do Toni. E foi muito emocionante ver as famílias unidas, como você falou muito bem, Colega. 

Eu acredito sim, que o jovem está mudando, porque está chegando cada vez mais o maquinário, 

a tecnologia, a chance de também poder estar estudando, tanto seja uma faculdade de agronomia, 

um técnico agrícola. Estive presente recentemente no Dia do Agro, ali na, ali também próximo 

das localidades e se via jovens que também estavam presentes ali participando deste evento. 

Então não tenho dúvidas que as agroindústrias elas vêm cada vez a somar mais pra Flores da 

Cunha. Hoje o município ele tem apenas treze agroindústrias nos segmentos de vinho colonial, 
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que é o que nós vimos lá, e sendo que nós temos uma grande produção de vinho, o maior 

produtor de vinhos do país, eu não tenho dúvidas que se tem potencial pra muito mais do que 

isso. Então precisamos sim incentivar, junto da Emater, Secretaria da Agricultura e Sindicato, 

pra que cada vez mais o jovem permaneça no campo e que possa, como nós vimos lá, quinta-

feira, estar junto da família, oferecendo um produto de qualidade e não depender, ser 

autossustentável, eu digo, dentro da propriedade e não depender muitas vezes de um terceiro, ter 

que mandar a produção de uva pra uma vinícola e, sim, já poder produzir o produto final. Era 

isso. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora e os demais já citados. Ontem, dia 15 de novembro, comemoramos o Dia da 

Proclamação da República. Ocorreu em 15 de novembro de 1889, pondo fim ao segundo reinado 

da monarquia brasileira, com a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca, a proclamação se 

deu com um golpe militar. A proclamação ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, na praça que 

hoje é conhecida como a praça da República. Hoje comemoramos o Dia da Benção. Que Deus 

abençoe nossa pátria e todo o povo brasileiro. Era isso, Senhor Presidente! Uma boa noite a 

todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Pedro Kovaleski. 

VEREADOR PEDRO KOVALESKI: Caros Colegas, pessoas ainda que, amigos que nos 

prestigiam. Então, como já citei antes, a gente, quinta-feira, estivemos nessas inaugurações ali e, 

à noite também, participei do quarto Filó, na escola Rio Branco, eles promoveram o quarto Filó. 

Então é uma, um trabalho muito bonito que a escola vem fazendo, junto com os alunos, de 

resgatar os filós que se fazia antigamente. Hoje pouco se faz também. As pessoas se ocuparam 

muito do trabalho, se ocupam bastante e não tiram aquele tempo de fazer mais as visitas, de 

tomar um “vinhote” ou contar um causo ou dar risada, jogar uma carta, é pouco se ouve falar 

nisso, essas brincadeiras, como se fazia antigamente. E a escola Rio Branco resgata, já é o quarto 

encontro deles com a escola, os pais, CPM e pessoas convidadas que querem participar. Então 

tinha, foi um momento muito bonito. Teve já meu filho, a minha filha que estudaram nesse 

colégio e, agora, tem o meu neto que está estudando lá também. Então pra mim é uma alegria, 

uma emoção ver o meu netinho lá estudando numa escola que é um exemplo também pro 

município, como eles conduzem os trabalhos perante a comunidade lá. Então era isso, Senhor 

Presidente! Uma boa noite a todos! E parabéns mais uma vez aos artesãos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNHOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

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

Vereadora, pessoas que nos acompanham essa noite, o Antoninho, o Bassani, em especial aos 

homenageados da noite. Dizer que, que bom que vocês estão aqui, o nossos artesãos, com seu 

espaço ali no Centro, promovendo toda essa arte. Então, da pessoa da Realda, a gente quer 

agradecer a todos vocês, toda a família dos artesãos que trabalham aqui em Flores da Cunha. 

Esses habilidosos e abnegados artistas que não deixam o conhecimento da nossa cultura e da 

nossa história se perder, promovendo e levando o nosso município para tantos lugares do nosso 

mundo. Parabéns! E sempre que quiserem, volte a esta Casa, para ter conosco aqui um momento 

de encontro e ver as coisas do nosso município acontecerem. Então que alegria que chegamos 

aos 25 anos do nosso grupo de artesãos, muitos deles são conhecidos, são amigos e todos são 

habilidosos e a gente sabe cada um no seu setor e que não deixam nossa cultura se apagar, se 

perder e vão incrementando, assim, a história do nosso município. Parabéns a todos, o grupo de 

artesãos aqui de Flores da Cunha, pelos seus 25 anos! Também dizer que no dia 10, quinta-feira, 

estivemos na inauguração dessas duas agroindústrias, uma lá na minha comunidade, lá do 
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travessão Carvalho, vizinho de terra nosso lá, o Volmar Lorenzet e a Dona Vilma. Então vários 

Colegas também estiveram lá e a gente vê a alegria da família já conseguir implementar esse 

empreendimento e fazer com que a renda da família aumente e que processe também os seus 

produtos oriundo da, do trabalho da sua agricultura, no caso também é uma pequena vinícola 

familiar. E depois, na Cantina do Toni, de Otávio Rocha também igualmente, tinha, já tem um 

pouco mais de história na viticultura e na vinicultura. Mas sempre bom a gente ver, inaugurar, 

incentivar e ver a juventude oferecendo para o pai a possibilidade da continuidade da sua 

propriedade e dos seus negócios de família. No sábado então, estivemos também lá em Mato 

Perso, no menarosto. E, no domingo, no 8º Encontro da Família Nesello, um grande encontro, 

Gelson Castelan representando inclusive o cônsul da Itália e o casal Gian Pedro e a Paola, lá de 

Sospirolo, cidade que tem o gemellaggio com Flores da Cunha, participando também daquele 

encontro. E, na sexta-feira, os melhores vinhos de Flores da Cunha, toda aquela qualidade, todo 

aquele trabalho exposto, a degustação, a avaliação dos apreciadores, eu não participei esse ano, 

mas os Colegas muito bem o avaliaram. Quero parabenizar o meus colegas enólogos lá que 

fizeram esse trabalho, todos os envolvidos e a comunidade da Linha 60, pela recepção, pelo 

belíssimo menarosto que tivemos lá. E parabéns a todas as vinícolas premiadas no nosso 

concurso de Melhores Vinhos de Flores da Cunha. Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado! 

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

Senhor Presidente, ainda em tempo, queria só corrigir uma informação, eu comentei em treze 

agroindústrias nos segmentos de vinho colonial, na verdade são treze agroindústrias em todo que 

tem em Flores da Cunha. Então essas de vinho colonial são as duas primeiras e as outras então 

também de doces e chimias, treze no total. E eu queria também fazer um comentário sobre os 

melhores vinhos, estive presente com alguns Colegas também, lá na Linha 60. Primeiramente, 

parabenizar a comunidade que fez uma excelente janta lá, na sexta-feira, que tão bem organizou 

aquele momento e enalteceu o nosso vinho aqui de Flores da Cunha. Mostrou mais uma vez que 

temos capacidade, temos como produzir um vinho aqui, que bate de frente tranquilamente com 

qualquer vinho importado. E queria também falar aqui, dar destaque lá pra região de Mato Perso, 

não desmerecendo nenhum outro empreendimento, mas vários empreendimentos de Mato Perso 

me chamou a atenção, foram premiados com uma quantidade significativa inclusive de prêmios, 

então parabéns a toda a comunidade lá de Mato Perso. E, em especial também, eu queria 

cumprimentar o Senhor Angelo Luvison, que fez uma, que foi premiado então com o troféu 

Amigo do Vinho este ano, um senhor com mais de 90 anos, mas que parecia que não tinha, não 

tinha toda essa idade. Pegou o microfone, deixou o depoimento lá dele e, com muita lucidez, eu 

até me emocionei, porque é muito difícil a gente encontrar um senhor com mais de 90 anos que 

fala tão bem o português, normalmente eles falam no dialeto e ele se expressou muito bem no 

português. Chegando em casa, meu pai que estava presente, ele falou depois com o senhor e ele 

disse que, apesar da idade, toda a semana ele ainda vai debaixo dos vinhedos e ir capinar com 

enxada. Então um exemplo pra todos nós, eu digo, com mais de 90 anos, sem bengala, sem nada, 

falando lá de forma lúcida. E muita, muito justo, eu acredito, essa homenagem então lá pro 

Senhor Angelo Luvison como Amigo do Vinho neste ano. E ainda, no tempo que me sobra, 

queria falar sobre a Missa dos Louvores que teremos lá em Otávio Rocha, no próximo sábado, 

então às 19:30 e, também, no domingo, às 10:30 da manhã, o almoço de meio-dia em honra à 

Nossa Senhora da Saúde e, também, no domingo de noite, às 19:30. E com muita honra, esse ano 

recebi o convite também pra fazer parte lá do coral e estarei presente lá também, cantando junto 

a todos lá no coral de Otávio Rocha então da Missa dos Louvores. Agradeço a oportunidade. No 

mais era isso. Uma boa semana e boa noite a todos! 

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

da Presidência). Gostaria então de passar algumas informações do nosso Executivo. Então nessa 

semana, representei os Colegas Vereadores na reunião que teve aí pra apresentação do projeto de 

regularização fundiária e atualização da nossa legislação da habitação aqui no município. Então 
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esse primeiro encontro foi com todos os funcionários da Prefeitura que vão estar diretamente 

ligados a essa questão, pois a gente sabe que vamos lidar aí com pessoas que tem a sua história e 

que tem a sua vida já há algum tempo nesses dois núcleos habitacionais aí do município, que vão 

passar por revisão e vão receber os técnicos pra conversar, pra fazer uma pesquisa de como é a 

situação onde eles vivem, pra depois o Município então ver de que forma pode ajudar essas 

famílias. E também, nós vamos aproveitar o momento pra fazer uma atualização da nossa lei, 

que ela é a lei do Funhap, ela é de 1991, então uma revisão geral, foram várias leis que foram 

anexadas a ela, então hoje temos algumas legislações que foram sendo incorporadas, mas que a 

gente precisa dar uma revisão geral. E assim também, nesse sentido, a questão dos loteamentos 

irregulares aqui do município também será revista essa nova legislação, pra que a gente possa 

dar dignidade a essas famílias também e elas terem o seu título de propriedade, que favorece a 

todos o desenvolvimento do nosso município. E também fazer o convite especial a toda a nossa 

comunidade pra Feira do Livro. Esse ano então uma novidade, ela vai acontecer ali na famosa 

praça da Corsan, na nossa praça Nova Trento. Quem passou por lá, já viu que tem a montagem 

lá, já começou. Então teremos diversas atividades gratuitas, entre palestras, teatro, dança, 

música, poesia, oficinas e contação de histórias. Então começa na segunda-feira, a abertura, e vai 

até sábado, dia 26, atrações de manhã, tarde e noite. E o patrono desse ano então é o nosso 

querido amigo Frei Jaime Bettega, que vai estar também ali durante a Feira do Livro. O público 

vai ser recepcionado pelo grupo Vivandeiros da Alegria então pra fazer essa integração e essa 

diversão pra quem estiver presente lá. Os festivais têm dança, bandas, coros também, tem 

atrações aí que vão estar aqui do município participando. E na sexta-feira, dia 25, será realizada 

mais uma edição do Piquenique Noturno, aproveitando então a parceria com o CDL, a partir das 

18:00 horas, pra toda a comunidade é convidada. Então fica aí o convite pra prestigiar, além dos 

nossos talentos locais, ler, aproveitar pra reforçar a leitura aí também. Era isso, Senhor 

Presidente! Muito obrigada! Uma ótima semana a todos! 

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 08, terça-feira, participei do 31º Fórum de Integração 

Estudantil, realizado pela escola municipal São José, que reuniu estudantes dos nonos anos das 

escolas municipais, estaduais e particular de Flores da Cunha, no Salão Paroquial. O objetivo do 

fórum é integrar os alunos e proporcionar momentos de debate, reflexão e exposição de ideias. 

Um evento muito produtivo onde a gente acaba dando oportunidade aos jovens debaterem o seu 

futuro e o futuro da sociedade. Também, no dia 08, participei na 1ª reunião do Comitê 

Consultivo para tratar de ações futuras de sustentabilidade do hospital Fátima. Foi criado através 

da entidade este comitê, onde integram representantes de várias entidades do município, entre 

elas, a Câmara de Vereadores. A próxima reunião será na Câmara de Vereadores para avalizar 

esta aprovação de todos os membros na criação do comitê. Agradeço a Vereadora Silvana De 

Carli, que no dia 09, quarta-feira, representou esta Casa na reunião realizada pela Prefeitura 

Municipal para explanação do projeto de regularização fundiária e atualização da legislação 

habitacional de Flores da Cunha. O projeto será realizado em parceria com a Universidade de 

Caxias do Sul (UCS). No dia 10/11, quinta-feira, participei da solenidade de inauguração das 

agroindústrias vinícola Lorenzet e Cantina do Toni, no distrito de Otávio Rocha, implantadas 

com o auxílio da Emater e da Secretaria Municipal de Agricultura. Os dois empreendimentos 

comercializam vinho colonial. Agradeço a presença dos Colegas Vereadores, incentivando essas 

propriedades a se manter no meio rural e agregar valor aos seus produtos. Uma iniciativa muito 

importante da Emater do município e do Poder Público como um todo. No dia 11, sexta-feira, 

participei do jantar de divulgação dos premiados da 21ª edição da seleção dos Melhores Vinhos 

de Flores da Cunha, que ocorreu no salão da comunidade da Linha 60. Um belíssimo jantar de 

confraternização, um momento de celebrar esta que é a bebida que usamos para celebrar. O 

vinho ele tem um papel importantíssimo na economia do município há muito tempo, em 

quantidade, desde 1994 somos o maior município produtor de vinhos do Brasil. E também, 
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agora, na qualidade, cada ano sendo aprimoradas as técnicas, tendo produtos de qualidade a nível 

mundial, isso é muito importante. Na oportunidade também, podemos presenciar a história do 

vinho através das premiações, inclusive do Seu Angelo Luvison, com 94 anos, ainda trabalhando 

na vitivinicultura. 

Agradecendo a presença de todos que nos acompanharam durante esta sessão, agradecendo 

também a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 16 de novembro de 

2022, às 19h38min. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana! 
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