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SESSÃO 2.734 – SESSÃO ORDINÁRIA 
21 de novembro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 21 de novembro de 2022, às 18h09min. 

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

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

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 DE VEREADORES: 

Projeto de Lei Complementar nº 010/2022, de autoria dos Vereadores Diego Tonet, Luiz André 

de Oliveira e Carlos Roberto Forlin, que “Altera dispositivos da Lei Complementar nº 167, de 27 

de dezembro de 2021, que Institui o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da 

Cunha”.  

Emenda Impositiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 085/2022, de autoria do Vereador Horácio 

Natalino Rech, que destina o valor de R$210.100,00 (duzentos e dez mil e cem reais) para a 

Ação: Contratar Serviços Médicos Hospitalares/ASPS.  

Emenda Impositiva nº 02 ao Projeto de Lei nº 085/2022, de autoria da bancada do PSB, que 

destina o valor de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) para a Ação: Contratar 

Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS.  

Indicação nº 227/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a roçada e a limpeza da vegetação de toda a extensão da via 

Ângelo Araldi (antiga VRS-814), via que liga o município de Flores da Cunha ao município de 

Nova Pádua. 

Indicação nº 228/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciados reparos no calçamento da rua Alberto Sogari, em frente ao 

número 250. 

Ofício da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, 

que informa que a Vereadora Silvana De Carli assumirá a presidência desta comissão enquanto o 

vereador Vitório Francisco Dalcero estiver cumprindo a sua licença. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Diretoria Executiva do Corede Serra, que solicita aos Vereadores desta Casa 

Legislativa que mobilizem toda a sua rede de relacionamentos para participarem da votação da 

Consulta Popular 2022, com foco no projeto da Integração Regional do Turismo – Pavimentação 

asfáltica entre União da Serra e Serafina Corrêa, acessando o link informado neste e-mail.   

E-mail do Diretor de Assistência ao Filiado (AFOCEFE Sindicato), Senhor Wagner de Oliveira 

Bomfim Júnior, que convida para participar do 18º Sefaz Debate, com o tema “Sonegado: As 

reformas e os seus impactos na sociedade”, no dia 1º de dezembro de 2022, às 13h30min, na 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.  

Convite da Novo Ciclo Editora, para participar do lançamento do Perfil Socioeconômico 2022 de 

Flores da Cunha, no dia 29 de novembro de 2022, às 19h30min, na Mom Gastronomia Lounge.  

Convite do Presidente do Passo do Vinho, Senhor Evandro Lovatel, para participar da solenidade 

de lançamento do Destino Enoturístico Passo do Vinho e seus respectivos roteiros turísticos e, 
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também, da posse da diretoria da gestão 2023/2024, no dia 06 de dezembro de 2022, às 18:00 

horas, no Vinhedos Boscato, em Nova Pádua.  

Convite do Presidente da Apae de Flores da Cunha, Senhor Eduardo Sgarioni, para a 

apresentação dos projetos desenvolvidos no ano de 2022 da PUFV (Programa a União Faz a 

Vida), da Sicredi Serrana, no dia 28 de novembro de 2022, às 18:00 horas, na sede da entidade.   

Ofício da Presidenta da Associação de Artesãos Espaço de Arte e Artesanato de Flores da 

Cunha, Senhora Realda Guaresi Mascarelo, que agradece esta Casa Legislativa, em nome de seu 

Presidente, pela homenagem recebida pelos 25 anos de fundação da loja de artesanato.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

Vereadora, funcionários da Casa, assessores, assessoras, imprensa, público presente e quem nos 

acompanha pelas redes sociais. Indicação 228, solicito que seja providenciado esta melhoria na 

rua Alberto Sogari, próximo ao número 250, pois existem vários buracos no calçamento. 

Inclusive os moradores efetuaram uma sinalização com estacas no local, o que não é permitido 

em via pública. Solicito que essa indicação seja atendida com brevidade, pois os moradores 

solicitam providências junto ao órgão competente. Certo de seu pronto atendimento, agradeço.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores 

Vereadora, funcionários dessa Casa, a todos que nos prestigiam pelo canal do Facebook. Faço 

uso deste tempo para fazer defesa a minha indicação, aonde pedi ao nosso Prefeito Municipal 

uma limpeza e, da vegetação em todo o decorrer do que compete ao Município, na VRS-814, 

liga Flores da Cunha, Martinho, Otávio Rocha, perdão, Alfredo Chaves, a Capela ali da, de São 

Paulo. Então toda essa extensão, que limita dentro do nosso município tenha uma atenção, 

principalmente nesses períodos que antecedem também a safra da uva, mas temos a safra de 

outras fruticulturas. E traz uma maior segurança até mesmo pra quem trafega por aquela via e 

pessoas que ocupam também da mesma para sua locomoção. Então fica aqui o meu pedido e 

agradeço o tempo. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Clodomir José Rigo. 

(Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, primeiro inscrito no Grande Expediente, abre mão 

do seu tempo).  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retiro, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente dessa Casa Legislativa, 

Angelo Boscari Junior; a Mesa Diretora, Colegas Vereadores, Vereadora, servidores da Casa, 

pessoas que nos acompanham também através das mídias sociais, um boa noite a todos! Hoje eu 

ocupo esse espaço para falar um assunto pertinente nesses últimos dias, que é as emendas 

impositivas do nosso município. Então, trazendo um pouco de informação, as emendas 

começaram a acontecer aqui em Flores da Cunha e nos demais municípios, a nível municipal em 
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2015, mas só em 2020 que foi realmente trabalhado com as emendas impositivas, que elas 

representam um por cento, 1,2% do orçamento anual do nosso município. Então, Colega Clodo, 

estivemos na outra legislatura e, no último ano do nosso mandato, a gente pode fazer esses 

direcionamentos das emendas impositivas. As emendas parlamentares são o principal mecanismo 

para que os vereadores, deputados e senadores influenciarem diretamente o orçamento público 

em suas respectivas esferas. Uma emenda nada mais é que uma alteração a um projeto que esteja 

sendo avaliado. As alterações feitas no PPA, LDO e LOA são opostas por meio de emendas das 

quais os parlamentares podem ingressar suas opiniões e direcionar a destinação de recursos 

financeiros para políticas públicas. Essas emendas, de modo geral, podem ser apresentadas 

individualmente ou em conjunto. E pode acrescentar, suprimir, aglutinar ou modificar itens e 

valores dos projetos dos orçamentos apresentados pelo Poder Executivo. Emenda Constitucional 

nº 086, de 2020, que tramitou no Congresso Federal, alterou os artigos 165, 166, 198 da 

Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que 

especifica. Qual é a finalidade de uma emenda impositiva? Uma emenda nada mais é que 

alteração de um projeto que esteja sendo avaliado, que nem já foi dito aqui nesta Casa. O projeto 

da LOA é elaborado todos os anos pelo Poder Executivo e define como os recursos públicos 

serão gastos no ano seguinte. Após a alterações desses artigos da Constituição Federal, que serve 

também como emenda de nº 32, de 2020, que inseriu o artigo 136-A, e diz que: “É obrigatória a 

execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais e de 

bancadas parlamentares do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual, conforme 

dispositivo deste artigo”. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas 

no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder 

Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de 

saúde. A execução do montante destinada às ações e serviços públicos de saúde previsto no § 1º, 

inclusive custeio, será computada para fins de cumprimento do inciso III do § 2º do art. 198, 

vedada a destinação para pagamentos ou encargos sociais. Embora utilizada na maioria das 

câmaras municipais, mas não em todas, ela prevê a obrigatoriedade do acatamento dessas 

emendas realizadas pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo. Compete ao Poder Executivo a 

elaboração do seu orçamento anual, a LOA, o que vai se arrecadar e no que se vai gastar, e 

compete à câmara municipal a sua aprovação. Até a promulgação da Emenda Constitucional 

086/2015, a câmara municipal pouco podia promover alterações na lei orçamentária elaborada 

pelo Poder Executivo, algo que agora não é mais realidade aos vereadores do Brasil. A função 

legislativa das câmaras municipais passou a ter novas ferramentas para auxiliar na organização 

orçamentária e para subsidiar a construção das ferramentas de gestão, que visam promover o 

planejamento estratégico do município. Esse planejamento é uma ferramenta de gestão que 

auxilia as organizações públicas, otimizando recursos, evitando desperdícios e maximizando o 

bom governo através de ações planejadas. A partir dessa promulgação, o planejamento das ações 

municipais passou também a ser iniciativa dos vereadores através das emendas impositivas, que 

elaboradas e aprovadas pela câmara municipal e obriga a administração municipal a executar as 

obras ou serviços oriundos desses objetos das emendas impositivas. O uso da emenda impositiva 

aprimora a discussão da execução orçamentária, aumentando o debate no que se refere à 

necessidade de maior racionalização no uso dos recursos; à pressão da sociedade por resultados e 

transparência; à demanda por melhor qualidade dos serviços públicos; e a ascensão do modelo 

gerencial no município, com vistas aos resultados e conteúdo. Esta Câmara é composta por nove 

vereadores eleitos diretamente pelos munícipes para uma legislatura de quatro anos e para o 

desempenho de suas atribuições de organizar, legislar, administrar, fiscalizar e julgar as contas 

do prefeito. Vale relembrar que essas emendas estão limitadas a 1,2% da receita corrente líquida 

prevista no projeto da lei orçamentária enviada pelo Poder Executivo, sendo que esse percentual 

então, como a gente sabe, metade tem que ser destinada à saúde. Então a gente está trabalhando 

nesses dias também nas emendas, amanhã a gente expira os prazo da apresentação, então a gente 

procura sempre trabalhar pelo nosso município e destinando sempre os recursos melhores para 

melhores serviços e para as necessidades onde que elas urgem. Então acredito que todos nós 
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Vereadores, algumas a gente está fazendo em conjunto, por bancada, e assim mesmo, enquanto 

Câmara, também estamos trabalhando que nem nos anos anteriores foi feito para o posto de 

saúde na sua ampliação. Acredito que avançamos muito, mas agora também esperamos que nos 

próximos anos o orçamento seja mais participativo, que tenhamos o interesse da população, 

fazendo valer a sua voz nas audiências públicas promovidas em nossa Casa de Leis. As emendas 

parlamentares impositivas são a parte do orçamento público cuja aplicação é feita pelo Executivo 

por indicação dos vereadores. Recebe esse nome porque são realizadas por meio de emendas ao 

projeto de lei orçamentária, que é votado anualmente pelo ano seguinte. Então como funcionam 

também essas emendas municipais? Então é um trabalho feito, é um trabalho recente, é uma 

prerrogativa que o vereador tem, uma possibilidade que o vereador tem. Então tem todos seus 

artigos que menciona, que fala, então são vedados para essas emendas. A indicação para 

programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, então podemos só colocar os 

nossos valores dessas emendas e dos recursos que temos direito em ações já, obras previstas pelo 

Executivo. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os 

créditos orçamentários ou adicionais. Então também tem que ter uma certa coerência na questão 

dos valores. O não atendimento às regras e normas específicas dos Sistemas Únicos, seja de 

Saúde (SUS) ou Sistema Único de Assistência Social (SUAS). São exemplos de impedimentos 

de ordem técnica: não indicação do valor da emenda; a emenda com valor indicado inferior aos 

valores mínimos definidos; emendas cujo valor indicado seja insuficiente para a execução de 

100% do objeto proposto ou que comprometa a execução do plano de trabalho; 

incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação orçamentária ou com o programa 

de trabalho do órgão executor da emenda; ausência de pertinência temática entre o objeto 

proposto e a finalidade institucional do beneficiário; indicação da classificação orçamentária em 

desacordo com o anexo; o preenchimento incorreto do plano de trabalho, objeto sem clareza, 

público-alvo incompatível com o objeto, metas e indicadores indefinidos ou inexequíveis, 

valores inadequados, indicação de despesas não autorizadas ou com valores acima dos 

permitidos por lei ou praticados no mercado, dentre outros; não indicação ou indicação incorreta 

do beneficiário, quando for o caso; não realização ou realização fora dos prazos estabelecidos ou 

determinados pelo Poder Executivo para os ajustes solicitados; outras razões de ordem técnica 

devidamente justificadas; a não aprovação em plenário; outras razões de ordem técnica 

devidamente justificadas. Deverão ser respeitadas as seguintes normas: o valor individual para 

cada vereador é de cento e cinco mil e cinquenta reais; do valor disponível para cada vereador, o 

mínimo de 50% deverão ser obrigatoriamente indicados para ações e serviços públicos de saúde; 

o valor da bancada é de 525 mil, no caso da minha, que tem três vereadores, pois segue com a 

sua proporcionalidade. Então no ano passado, nós, em sintonia com a nossa bancada, para fazer 

jus ao que diz um dos itens aí, para poder fazer um montante significativo em cada obra, nós da 

bancada do MDB então, juntamente com o colega Vitório e com Colega Guga, destinamos para a 

estrada do Mato Perso e a sua pavimentação que liga até Otávio Rocha e Flores da Cunha, 

destinamos a da bancada, que foi de quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e um reais e 

trinta e três centavos. E este vereador também destinou para a mesma obra oitenta e oito mil, 

novecentos e setenta e dois reais. Então deu um montante de quinhentos e vinte e três mil, 

novecentos e setenta e três reais com trinta e três centavos para serem aplicados naquela estrada 

de Mato Perso que liga Otávio Rocha. Já feito uma etapa de Otávio Rocha em diante e, agora, 

será iniciado, ainda acredito que esse ano, em conversas com o Prefeito, a sua pavimentação, a 

sua abertura, partindo lá da comunidade de Santa Juliana para o destino Otávio Rocha. Então 

acredito que sobrara só mais um trecho no meio. Está certo que só será o trecho mais íngreme, o 

trecho mais pedregoso, com bastante aclives e declives, mas acredito que nos próximos anos, 

depois de executada também essa tarefa, o qual a nossa bancada eu agradeço novamente, 

conseguimos colocar esses valores, assim como outras bancadas e outros vereadores já o 

fizeram. Então para 2023, a bancada do MDB irá direcionar os 525 mil da emenda de bancada 

para duas obras, sendo 300 mil para a revitalização da avenida 25 de Julho e o restante, os 225 

mil, para a construção da Casa do Idoso. Também um acordo da nossa bancada, visando fazer 



 

Anais 2.734, da Sessão Ordinária do dia 21 de novembro de 2022. 246 

um volume maior, aportar uns recursos a mais para as obras que a bancada e os vereadores têm 

direito e conseguem direcionar. Então eu, como vereador desta Casa, destinarei 50% da emenda 

individual para a pavimentação da estrada da Granja, lá no travessão Carvalho, que está prevista 

para esse 2023. E o restante da emenda, como é sabido que temos que aplicar na saúde, será para 

contratar serviços médicos hospitalares/ASPS, serviços hospitalares para atendimento médico, 

clínico geral, especializado, ambulatorial, leitos hospitalares, procedimentos cirúrgicos, exames 

radiológicos, mamografias, diagnose, visando atender a demanda da população e para zerar a fila 

das cirurgias eletivas e de alta e média complexidade. O Vereador Carlos Roberto Forlin 

destinará 50% da sua emenda individual para a pavimentação da estrada da capela na 

comunidade de São Martinho, visando incentivar o agricultor a permanecer no meio rural e 

melhorar o escoamento da produção. E o restante do valor será para contratar serviços médicos 

hospitalares, serviços hospitalares para atendimento médico, clínico geral, especializado, 

ambulatorial, leitos hospitalares, procedimentos cirúrgicos, exames radiológicos, mamografias, 

diagnose, visando atender a demanda da população e para zerar a fila das cirurgias eletivas e de 

alta e média complexidade. O Vereador Pedro Kovaleski destinará sua emenda de 50% 

individual para realizar as obras necessárias para reformar e preservar prédios históricos, com 

vistas a resgatar e preservar os costumes de nossos antepassados e a evolução dos costumes, com 

respectiva adequação no PPCI e acessibilidade ao Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi. E o 

restante do valor será para contratar serviços médicos hospitalares igualmente. Então essa é uma 

demanda do nosso colega também, vereador Vitório Dalcero, e hoje, representada aqui pelo 

Pedro Kovaleski e atendendo, assim também, a iniciativa da nossa bancada. Assim, as emendas 

impositivas possibilitam que os vereadores indiquem políticas públicas, as quais o Prefeito está 

obrigado a executar. Isso é bastante interessante porque a Câmara ganha um protagonismo e que 

nada mais é do que fazer valer a voz da sociedade, porque o vereador é um parlamentar que está 

muito próximo da população, pra concluir, Senhor Presidente, e no dia a dia, ele tem o 

conhecimento dos problemas e das demandas. Para ele é mais fácil trazer essas necessidades dos 

cidadãos e as fazer serem resolvidas com mais rapidez. Então essa foi uma contribuição que eu 

trouxe a esta tribuna e a esta Casa hoje, visando assim todo o processo das emendas e todo o 

processo que a gente está envolvido e todo o trabalho dos vereadores, sendo ele individual ou em 

conjunto, para o bem da nossa cidade de Flores da Cunha. Por essa semana era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado! Uma boa noite e uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para organizar a pauta da Ordem do Dia. 

(Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 087/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$105.601,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. 

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

todos; quem está aqui também na Casa Legislativa e quem nos acompanha em casa. Esse foi um 

projeto de lei então que conseguimos recursos aí da Secretaria de Agricultura do Estado, através 

da apresentação de um projeto, então valores que virão para ajudar aí na questão da estiagem dos 

últimos anos que a gente tem sofrido muito principalmente os nossos agricultores. E aí serão 

feitos açudes então nas propriedades de Bernardino Mascarello, Nelson João Dalla Rosa, Eliel 

Belincanta, Moacir Bebber, Olinto Calgaro, Claudionir Bordin, Felipe Molon, Francelina Oliva 

Carraro Baroni, Dorvalino Antonio Calgaro, Ricardo Bernardi, Jorge Luiz Garibaldi e Roque 
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Trentin. Então o valor aí que está sendo aberta a rubrica pra receber esse recurso do Estado é de 

105 mil reais. Então é mais uma forma aí de a gente contribuir, ajudar os nossos agricultores. 

Peço o apoio dos Colegas Vereadores pra votarem favorável. 

VEREADOR CARLOR ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, como também tenho esta, esta bandeira, por várias oportunidades ocupei já essa 

tribuna, levantando diversos assuntos relacionados a nossa agricultura. E algumas, algumas 

pautas passadas do meu Grande Expediente esse foi um dos principais temas relacionados à falta 

de chuva. O que preocupa hoje muito o nosso agricultor, o nosso produtor rural é a estiagem 

principalmente agora, nas épocas que o calor começa a aumentar e as chuvas começam a 

diminuir. Então principalmente aqui no nosso município a grande preocupação mais é aqui agora 

na, períodos que antecedem a safra da uva. E vejo este projeto com bons olhos, tudo que venha 

incentivar, até mesmo não só incentivar o jovem a permanecer, mas isso de uma certa forma é 

também ajudar o jovem a permanecer na agricultura, sou totalmente favorável. Então fica aqui 

meu posicionamento, fica aqui minha opinião. No mais, agradeço.  

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

que nos acompanham nesta Casa e nas mídias sociais, também faço coro ao Colega Guga. 

Estamos nos últimos anos atravessando períodos de estiagem até um tanto prolongadas e os 

investimentos na, na nossa agricultura, da parte técnica, a parte de irrigação, ela vem sofrendo 

um incremento de novas tecnologias, gotejamento, materiais para se levar essa água até a 

produção, até as lavouras. Mas se não tivermos um abastecimento, não tivermos um 

represamento e um bom volume de água estocado, nada dessas tecnologias, nada desses avanços 

que estão chegando ao nosso campo, ao nosso agricultor não terá sentido. Então tudo começa 

com, com uma boa represa, com uma, com um bom açude, com bom volume de água para se 

trabalhar em diversas culturas que necessitam da irrigação, porque nos últimos anos viemos 

sofrendo com essas estiagens prolongadas, o volume de chuvas vem baixando a cada ano. Então 

se nós pudermos não só buscar em fontes ou em vertentes, mas também acumular as águas que 

por ventura as chuvas possam nos trazer e temos que guardá-las e represá-las para utilização na 

nossa agricultura. Então sou amplamente favorável. E quando sempre vierem projetos dessa 

natureza, que visem ajudar a nossa agricultura, o nosso agricultor, fazendo com que ele tenha 

possibilidades de enfrentar às vezes esses infortúnios da natureza. Então sou amplamente 

favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, queria também cumprimentar os Colegas e 

aqueles que nos assistem. Falando um pouco sobre esse projeto, lembro que ainda o ano passado, 

também fazendo parte da Comissão da Água desta Casa, juntamente com colega Vitório, que 

está de licença, Colega Presidente Angelo também participou, em diversas vezes a gente falou 

sobre alternativas para pouparmos a água do nosso município, especialmente também sabendo 

que muitas vezes na área agrícola se usa água potável, água de poço artesiano para irrigar porque 

não tem outra alternativa. Então vejo também com bons olhos, a gente sabe que além de as 

diversas, eu digo, a cultura, a agricultura ela sofre diversos, ela é acometida por diversas 

situações climáticas, mas sem dúvidas a falta de água é uma das piores que, que pode ocorrer. E 

não tendo água, algumas culturas talvez, como a de morango e outras também, que são, é 

imprescindível o uso da água, é impossível que existam. Nós temos lá a região de próprio Otávio 

Rocha que existe grande produção de morango, se não tivermos açudes, não tivermos uma forma 

de como comportar essa água, não teremos nem como produzir. Então vejo com bons olhos e 

com certeza isso vem a ajudar muitos agricultores aqui de Flores da Cunha. Era isso. Obrigado!  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, como que venho da 

agricultura, sabendo da importância da estocagem de água que a gente, o nosso produtor precisa, 

que a estiagem que a gente passou, a dificuldade que todos passaram, então vejo isso também, 

como falou o Colega, com bons olhos. Sou totalmente favorável tudo que venha a favorecer o 

nosso produtor, os nossos agricultores. Era isso, Senhor Presidente.     
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VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

público aqui presente, sejam todos bem-vindos a nossa sessão ordinária! Eu quero primeiro aqui 

parabenizar o Executivo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, que é quem 

encaminhou esse projeto junto ao Governo do Estado. De nada iria adiantar se não tivesse lá um 

projeto cadastrado. O valor não é muito, é 105 mil reais, mas esse valor vai atender, de início, 

doze famílias do nosso município, dos agricultores. E com certeza se houver a necessidade de 

outras famílias também serem contempladas, tenho certeza que o Executivo poderá suplementar 

esse valor para que nós possamos atender da melhor maneira possível todos os nossos 

agricultores. Então parabenizar o Executivo por ter se empenhado e ter buscado junto ao 

Governo do Estado esse valor que vem a ajudar muito o nossos agricultores. Era isso. Obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 087/2022 

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 087/2022 aprovado por 

unanimidade. 

Em pauta, Projeto de Lei nº 088/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Suplementar no valor de R$2.655.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado 

do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Projeto de Lei nº 088/2022 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 088/2022 aprovado por unanimidade. 

Primeira discussão do Projeto de Resolução nº 004/2022, que “Institui o Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Flores da Cunha”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em primeira discussão. 

(Nenhuma manifestação). Encerrada a primeira discussão do projeto.  

Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o Projeto de Lei 

Complementar nº 010/2022; encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento as Emendas 

Impositivas nºs 01 e 02 ao Projeto de Lei nº 085/2022.  

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, queria falar um pouco 

das atividades então. No último sábado de manhã, dia 19, estive participando do evento Juntos 

na Escola, lá na Leonel, no bairro Pérola. A ação então contou com brincadeiras temáticas, 

pintura facial, brinquedos infláveis, entre outras atividades. E recentemente nesta escola foram 

realizados investimentos na infraestrutura, como a pintura externa do prédio e o parquinho novo. 

O evento foi realizado em parceria com a SIM Rede de Postos, Cooperativa Nova Aliança, 

Grupo Flores do Bem Voluntariado, CPM do colégio e reuniu estudantes, famílias, professores e 

equipe diretiva e Administração Pública. No sábado, dia 19, também no dia 20, estive 

participando e cantando lá no coral da Missa de Louvores de Otávio Rocha, Colega Presidente 

também esteve presente na encenação, Colega Barp também, na parte da coordenação, e foi a 
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primeira vez que eu recebi o convite para estar, de fato, participando. E pessoalmente posso dizer 

que é um sentimento de gratidão. A gente ficou praticamente cerca de dois meses, hoje falava 

com o Colega Barp, desde abril, se não me engano na, a parte da coordenação organizando este 

evento, que atrai pessoas de diversos locais. A gente falava lá, pessoas de outras cidades, de 

Caxias, tinha pessoas de Nova Prata lá prestigiando o evento, que aconteceu então no sábado de 

noite, no domingo de manhã e, também, no domingo de noite. E também, queria parabenizar a 

comunidade que serviu o almoço festivo em honra à Nossa Senhora da Saúde no domingo de 

meio-dia. E como sempre, Otávio Rocha sempre surpreendendo com uma gastronomia 

espetacular. Então parabéns a todos da comunidade lá de Otávio Rocha. Também queria falar 

que nesta semana está ocorrendo a Feira do Livro, lá na praça Nova Trento, também conhecida 

como praça da Corsan. Então tem uma extensa programação que pode ser acompanhada nas 

redes da Prefeitura, nas redes do, sociais da Prefeitura, e a abertura oficial então está prevista pra 

logo mais, às 19:00 horas, na data de hoje. Então no mais era isso. Uma boa semana e uma boa 

noite a todos! Obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Horácio Rech. 

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

sexta-feira, dia 18, participei de evento organizado pelo CPM da escola Antônio Soldatelli, na 

comunidade de Nova Roma, com apresentação dos alunos e janta. Ontem participei da festa em 

honra à Santa Lúcia, no bairro Parque dos Pinheiros. Parabéns aos festeiros e a comissão 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Ainda falando sobre a agricultura, um informa aí pros 

nossos agricultores que tem, o Estado então iniciou o pagamento do seguro grupo de 

beneficiados do programa SOS Estiagem. Então é um valor de mil reais por família que está 

disponível pra sacar na agência do Banrisul. Então os agricultores podem consultar no site 

mesmo do Estado e, com o CPF, vai saber se está apto ou não a receber esse valor. Então está 

disponível já pra saque quem, os nossos agricultores aí que não consultaram ainda, procurem 

consultar, que podem ter direito então a esse valor pra ajudar quem teve prejuízos aí com a 

estiagem. Também convidar a comunidade pra participar da primeira Semana do 

Empreendedorismo, que hoje então foi apresentado pra imprensa, foi feito o seu lançamento, 

diversas programações a partir da lei que nós aprovamos aqui nessa Casa também e a 

programação completa aí pode ser encontrada no site da Prefeitura. Essa, também está 

programada a realização de um projeto de inovação com servidores públicos municipais e o 

lançamento do edital pelas redes sociais, o site da Prefeitura, que dará acesso a consultorias 

gratuitas de gestão e tecnológicas adquiridas pela Prefeitura por meio do programa Cidade 

Empreendedora. Então até os nossos empresários, os nossos microempreendedores aí podem ter 

acesso a essas ferramentas de forma gratuita. Era isso, Senhor Presidente, por hoje. Muito 

obrigada! Boa semana!   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Carlos Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, muito obrigado pelo 

espaço! Contemplando e endossando as palavras do Colega Vereador Barp, no seu Grande 

Expediente, aonde ressaltou alguns, alguns dos nossos recursos das emendas impositivas 

passadas e atuais desse ano, vale aqui destacar a parceria aqui dos Vereadores da bancada na 

destinação desses recursos. Acho que é muito importante a gente estar em um consenso pra 

progredirmos juntos, trazendo qualidade de vida pro nosso munícipe, principalmente no que trata 

a questão da mobilidade urbana, dos valores de duzentos e, os trezentos mil que foi destinado pra 

avenida, a reformulação na avenida 25 de Julho e, também, os duzentos e vinte e cinco restante 

da emenda da bancada pra Casa do Idoso. Uma bandeira que também foi minha, que também 



 

Anais 2.734, da Sessão Ordinária do dia 21 de novembro de 2022. 250 

acredito ter sido de todos os Colegas Vereadores, de muitas pessoas da comunidade, 

principalmente muitos empresários tiveram esse sonho ao longo, ao longo do tempo, e a gente 

pode estar podendo de alguma forma colaborar com essa obra. Então fica aqui o meu 

agradecimento a esta bancada, por ter aceitado esse meu pedido. E destinamos também a minha, 

em falando pessoalmente da minha emenda, nos 50%, nas cirurgias eletivas e os outros 50% na 

estrada do Martinho, aquela que a gente aprovou aqui nessa Casa também aquele valor pra 

abertura do crédito pra poder, eu poder destinar. Agradeço aqui os Colegas Vereadores que 

votaram favorável pra que eu pudesse estar então colocando esses 50%, os 50% na minha 

emenda naquela estrada. Então fica aqui meu agradecimento a cada um de vocês. E agradeço, 

Senhor Presidente, pelo tempo também. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNHOR: Vereador Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Saudando os Colegas 

Vereadores, a Vereadora; o nosso Presidente do MDB, o Élio Dal Bó, que se faz presente nesta 

Casa; o Cecconelo que nos visita, os servidores e as pessoas que ainda nos acompanham nas 

redes sociais. Dizer que na quinta-feira estivemos, juntamente com os Colegas Vereadores 

Clodo, Presidente Angelo, no Salão Paroquial, na belíssima cerimônia de diplomação das nossas 

crianças no curso do Proerd, esse tema tão importante, esse trabalho que é feito juntamente com 

a Brigada, a Prefeitura e as escolas para prevenção quanto às drogas dos nossos jovens, das 

nossas crianças que são pra vida toda. Então a gente sabe das tentações que existem no mundo lá 

fora e a informação e o conhecimento e o cuidado que se deve ter começa desde cedo. Então 

essas crianças tiveram esse trabalho, também agradecer a Brigada, que todos os anos quando 

existe o programa, ela trabalha sério, trabalha com responsabilidade e ajuda não só as crianças, 

mas acaba ajudando as famílias e toda a comunidade de Flores da Cunha. Sem dúvida é um 

projeto muito importante o projeto do Proerd. Também dizer que no sábado, já dentro da 

programação da festa de Nossa Senhora da Saúde, lá de Otávio Rocha, que nem o Colega Diego 

já antecipou, tivemos as Missas dos Louvores, que é uma missa de um grande coral, com uma 

encenação, um trabalho realizado com representações, com encenações, mas é sempre a missa de 

Nossa Senhora da Saúde. Então agradecer a todos que se envolveram, todos que participaram, 

agradecer o Colega Diego que esteve como cantor e o Colega Angelo que foi solicitado para nos 

ajudar nas encenações como nosso mestre Jesus, então abrilhantando também todo o trabalho 

que foi feito naquela festa. Então agradecer a comunidade, agradecer aos Colegas, agradecer 

todos os meus colegas também da organização, pelo trabalho que a gente realizou, iniciado lá 

ainda em meados de abril. E, ontem, tivemos a coroação desse trabalho realizado com toda a, o 

sucesso, com toda a homenagem que a Nossa Senhora merece e todo o trabalho realizado sendo 

coroado da melhor forma possível. Então essa missa já é um evento que está dentro do 

calendário de Flores da Cunha e, ontem, tivemos mais uma edição, a décima sexta, com o 

sucesso também dos anos anteriores. Então agradecer também toda a comunidade de Otávio 

Rocha pela festa, os festeiros, fabriqueiros e os demais que se envolveram e trabalharam tanto 

para o bom êxito de todo o evento realizado lá no terceiro distrito de Otávio Rocha. Então uma 

boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNHOR: Vereador Clodomir Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Quero pegar um gancho 

também nas falas do Vereador Barp, na quinta-feira então, no programa Proerd, juntamente com 

o Presidente tivemos a honra, a convite do Capitão Tonatto, de participar da mesa principal, a 

entrega de premiação. E aqui, quero destacar o serviço do pequeno grande soldado, o Arlan, 

baixo de estatura, mas um soldado que pelo que deu pra ver lá na entrega da premiação, duzentos 

e cinquenta e seis crianças de todas nossas escolas municipais, estaduais e particulares 

participando nesse projeto. Esta Casa também teve a sua participação. No mês, dois, três meses 

atrás a gente aprovou aqui um recurso, através do Executivo, para que esse projeto fosse 

idealizado. Então parabéns a todos os envolvidos, a Brigada Militar, as escolas do nosso 
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município, a Secretaria de Educação, pelo excelente programa Proerd 2022. Também não podia 

deixar de comentar, era o assunto da minha tribuna de hoje, mas preferi não comentar, é sobre a 

nossa Copa, que por muitos, muitas pessoas acho que nem sabem que começou a Copa do 

Mundo de tão irrelevante que está esse futebol hoje. Eu falo isso porque acho que no Brasil nós 

temos outros assuntos um pouquinho mais importantes para serem discutido, para serem 

analisados. E a Copa infelizmente ela ficou, está ficando em segundo plano. Acho que desde 

2014, depois daquele sete a um, que o Brasil, os brasileiros acho que não tem mais essa, esse 

gosto pelo futebol, poucas pessoas participam. Se você passar na cidade, você não vê uma 

bandeira hasteada, não vê uma pessoa usando a camisa do Brasil por causa do futebol, mas sim, 

por outros assuntos. Mas quem puder, quem tiver o prazer de acompanhar, que acompanhe os 

jogos da seleção, torça e que nós possamos de repente, através do futebol, trazer alguma alegria 

pro povo brasileiro. No mais era isso, Senhor Presidente. Uma boa semana a todos! E obrigado 

pela atenção!   

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 17, quinta-feira, participei do seminário “Desafios de um 

Mundo Novo: Poder Público Local, Cidadão Global”. O evento tratou sobre os caminhos da 

inovação e da valorização do serviço público com o objetivo de restaurar uma visão mais atual 

sobre as expectativas da sociedade, dos serviços públicos e o potencial das carreiras públicas e 

inovações diante do cidadão do município, conectados com o desenvolvimento mundial, o 

seminário aconteceu no município de Garibaldi. Estiveram presentes assessores da Casa, também 

a Vereadora Silvana. No dia 17, também quinta-feira, participei da cerimônia de formatura dos 

estudantes do 5º e 7º anos das escolas de Flores da Cunha que participaram do programa 

Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o Proerd, realizado pela Brigada Militar. O 

programa trabalha sobre prevenção ao uso de drogas, problemática da violência, normas de 

segurança, conscientização sobre comportamento, respeito às regras da sociedade, entre outros 

temas. Esteve o Vereador Barp, Vereador Clodo participando também da, da entrega dos 

certificados e agradecemos ao trabalho da Brigada Militar, que além de cuidar da, da nossa 

segurança pública, ainda instrui nossos jovens, esse trabalho é louvável. Na sexta-feira, dia 18, 

participei da Festa da Família da escola Antônio Soldatelli, bairro Nova Roma. No sábado, dia 

19, de manhã, participei da Festa da Família da escola Irmã Tarcísia. No sábado à noite e 

domingo de manhã, participei da Missa dos Louvores em Otávio Rocha. Agradeço o convite do 

Colega Barp e a toda a organização do, deste belíssimo evento. Quero lembrar aos Vereadores 

que amanhã, dia 22, a partir das 14:00 horas, haverá o ensaio com os estudantes participantes do 

programa Vereador Por Um Dia, aqui no plenário desta Casa. Na quarta-feira, dia 23/11, às 

14:00 horas, haverá reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município 

sobre as ações da Administração Municipal em prol do desenvolvimento econômico do 

município. Na quinta-feira, dia 24/11, às 19:00 horas, haverá sessão plenária do estudante com 

os estudantes do programa Vereador Por Um Dia. Toda a comunidade está convidada a 

participar. Informar que recebemos o ofício do Prefeito Municipal nesta semana ocorre, irei ler 

na íntegra: “Ofício Prefeitura Municipal nº 141/2022, Flores da Cunha, 18 de novembro de 

2022. Senhor Presidente, com satisfação, cumprimentamos Vossa Excelência, oportunidade em 

que solicitamos para que seja designado por esta Casa Legislativa um vereador para 

acompanhar o Vice-Prefeito Municipal em viagem à Brasília, no período de 28 de novembro a 

1º de dezembro de 2022, com o objetivo de apresentar projetos junto aos ministérios, senadores 

e deputados federais, com o intuito de destinarem recursos financeiros para a realização de 

obras e ações no município de Flores da Cunha. Limitados ao exposto, renovamos protestos de 

elevada estima e consideração. Atenciosamente, César Ulian, Prefeito Municipal”. Desta forma, 

informamos que conforme acordo de Líderes, o Vereador Luizão, Luiz André de Oliveira irá 

representar a Câmara na viagem à Brasília como indicação desta Casa. Queremos parabenizar o 

assessor jurídico da Câmara, Rodrigo Caleari, que estará aniversariando no próximo dia 23, 
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fazendo quarenta e cinco, quarenta anos, e aguardamos o, a torta; e o assessor de bancada, 

Marcelo Paganela Morais, que estará aniversariando no próximo dia 24, então rodada dupla essa 

semana.  

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

sessão, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 21 de novembro de 2022, às 19h07min. 

Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana! 
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