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SESSÃO 2.744 – SESSÃO ORDINÁRIA 

13 de fevereiro de 2023 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão 

plenária ordinária deste dia 13 de fevereiro de 2023, às 18h10min. Saúdo a presença dos Colegas 

Vereadores, Chefe de Gabinete Daniel; do Rouglan, da imprensa; do público presente nesta 

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

que a Vereadora Silvana De Carli não se faz presente nesta sessão, pois está representando o 

Poder Legislativo na comitiva do hospital Fátima de Flores da Cunha que está indo a Brasília 

nesta data, com o objetivo de captar recursos junto ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados 

para a entidade.  

                                               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 ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 011/2023, que solicita que esta Casa Legislativa designe um vereador para acompanhar 

o Prefeito Municipal em viagem a Brasília, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, 

a fim de buscar recursos para a realização de obras e ações no município.  

Ofício nº 012/2023, que solicita autorização desta Casa Legislativa para o Prefeito Municipal 

afastar-se do país no período de 23 de março a 04 de abril de 2023, para participar da Missão 

Técnica Taiwan 2023, na cidade de Taipei, no evento denominado “2023 Smart City Summit & 

Expo”, a fim de agregar conhecimento e trazer tecnologias para o município.  

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

recebidas pela União e pelo Estado ao Município de Flores da Cunha relativo ao mês de janeiro 

de 2023, para conhecimento dos Vereadores.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Resolução nº 001/2023, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que “Cria 

Comissão Especial destinada a realizar estudo, a fim de contribuir para o debate e ações 

relacionadas às políticas públicas das pessoas com deficiência de Flores da Cunha”. 

Indicação nº 008/2023, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a limpeza e a roçada nas margens da estrada Ângelo Doro, na 

capela Nossa Senhora da Fulina. 

Indicação nº 009/2023, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de um contêiner para coleta de lixo na rua Oreste 

Primo Pradella, em frente à empresa Confecções Colloda Ltda. 

Indicação nº 010/2023, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que estude a viabilidade de resolver a presença constante do mau cheiro gerado pelo 

esgoto a céu aberto em bairros de nossa cidade. 

Indicação nº 011/2023, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que interceda junto à empresa e à secretaria responsável para que providenciem o 

conserto ou a substituição dos contêineres de lixo orgânico e seletivo que se encontram 

danificados em todo o perímetro do município. 

Indicação nº 012/2023, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a terraplanagem e a retirada das sobras de material que ficaram no entorno do campo 
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de futebol sete após a instalação das torres de iluminação no loteamento Parque dos Pinheiros, 

conforme imagem anexa. 

Ofício MDB nº 001/2023, que informa que o Vereador Vitório Francisco Dalcero será o Líder da 

bancada do MDB e o Vereador Carlos Roberto Forlin será o Vice-Líder no ano de 2023. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Vitório Francisco Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores; assessores e servidores da Casa; o Daniel, Chefe de Gabinete; o Rouglan, o 

colunista do jornal O Florense; e o nosso amigo Bassani. Senhor Presidente, com o acentuado 

crescimento de nossa cidade e a implantação de novos loteamentos, o entorno das principais 

bacias de escoamento de efluentes de esgoto sanitários estão com elevado ocupação habitacional. 

Mesmo com a obrigatoriedade do tratamento residencial através de foças sépticas e filtros nas 

edificações mais antigas e com o tratamento por estações de tratamento de esgoto nos 

loteamentos mais recentes, sabe-se que esses afluentes não atingem toda a purificação desejada, 

especialmente pela falta de manutenção e permanente limpeza das foças e filtros dessas 

residências ou prédios que possuem um sistema mais antigos. Considerando esses fatos e ainda o 

aumento substancial de volume desses afluentes, face o crescimento habitacional e face que nas 

bacias atuais o escoamento dos efluentes ocorre a céu aberto, ocasionando a proliferação de 

ratos, insetos, animais peçonhentos e mau cheiro, principalmente em períodos de pouca chuva, 

gerando inúmeros transtornos e prejuízos ao bem-estar e a própria saúde dos nossos munícipes, 

estamos encaminhando a presente indicação no atendimento de reivindicação dos moradores dos 

principais bairros atingidos por esses problemas. Também ressaltamos que um dos bairros 

próximos ao canal que recebem o maior volume de efluentes de todo o nosso município foi 

contemplado com uma ciclovia e um passeio para caminhadas, importantes para o bem-estar e 

saúde de toda a nossa gente e que, agora, necessitam de medidas mitigadoras para a solução dos 

problemas acima apontados e a eliminação de imagem negativa para as pessoas que circulam 

pelo local, face ao mau cheiro e à proliferação de insetos e animais. Como se trata de uma 

situação de saúde pública e meio ambiente, solicitamos a devida atenção a esta indicação. 

Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereador Horácio Rech.  

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

imprensa, público presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Indicação 08, solicito que 

esta, que seja providenciada esta melhoria na estrada Ângelo Doro, pois a mesma está com o 

mato invadindo a faixa de rolamento, deixando o pedestre e condutores praticamente sem 

acostamento na via. Solicito que esta indicação seja atendida com brevidade. Certo de seu pronto 

atendimento, agradeço. Indicação 09, solicito que seja providenciado a instalação de um 

contêiner para a coleta de lixo no endereço indicado, pois hoje os moradores locais estão 

acondicionando o lixo em sacos plásticos e deixando às margens da via. Solicito que essa 

indicação seja atendida com brevidade, pois a comunidade está aguardando há muito tempo. 

Certo do seu pronto atendimento, agradeço.  

PRESIDENTE DIEGO TONET: Encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Ademir Barp.  

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

Diego Tonet; Mesa Diretora, os Colegas Vereadores, público presente, Chefe de Gabinete Daniel 

Gavazzoni, o Rouglan da imprensa; nosso assíduo frequentador, o Bassani; os funcionários, 
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colaboradores e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Hoje trago um 

assunto que ele é recorrente também nessa Casa, não só nesses últimos anos, mas já vem de anos 

anteriores também, que é o transporte dos nossos munícipes principalmente no interior. Então a 

gente está com dificuldade há muito tempo e vai se tomando medidas que vão resolvendo às 

vezes paliativamente, mas o problema continua também pelo nosso interior. A gente sabe que a 

frota dos nossos veículos, dos nossos munícipes ela é bastante grande e isso acaba dando uma 

autonomia muito grande pros nossos moradores, pelas pessoas do nosso município. Então o 

transporte público ele passa a ter dificuldades de se manter, ter a manutenção e prestar o serviço 

nessas linhas principalmente do interior. Os colegas sabem que nesta Casa também já aprovamos 

projetos de incentivo e de auxílio às empresas que prestam o serviço dos transportes urbanos 

aqui no nosso município e pelo interior também não é diferente. Então o nosso quarto distrito, lá 

do Mato Perso, vem enfrentando já há alguns anos esse problema e os moradores nos procuram, 

solicitam, já solicitamos também já nas conversas com os responsáveis, mas às vezes parece que 

elas não surtem muito efeito por diversos fatores. Então essas dificuldades do quarto distrito, é 

que quem fazia o transporte era a empresa Danytur e, hoje, ela não presta mais esse serviço e, 

agora, não tem mais ninguém que presta esse trabalho, essa melhoria, que é o transporte público 

para as pessoas principalmente no interior. Então os estudantes do turno da parte da noite 

também não têm transporte para irem à faculdade. A gente sabe que lá no quarto distrito o acesso 

ele é por Forqueta, por, pela 122, tanto para acessar Caxias como acessar Farroupilha. Ainda não 

pavimentamos o suficiente a estrada, falta ainda um trajeto, um percurso para a gente unificar ali 

os asfaltos que vão unir o nosso município, que liga Mato Perso à Otávio Rocha e, 

consequentemente, a Flores da Cunha e quiçá os nossos moradores lá do quarto distrito, aquele 

distrito tão pujante, tão trabalhador e tão participativo também nas atividades aqui de Flores da 

Cunha possa ter também os estudantes vindo para Flores da Cunha. Então essa dificuldade toda 

que eles estão enfrentando eles nos solicitam. Então já às vezes conversamos já com os 

responsáveis e a resposta é sempre a mesma, ah, não temos demanda de passageiros, as linhas 

não se sustentam, ninguém quer prestar o serviço, as empresas tem dificuldades. Só que temos 

que arrumar uma solução. Não é possível que possam ficar tão desassistidos assim. Então, e os 

estudantes que tem a empresa que faz esse transporte para os estudantes, eles não podem 

carregar, não podem ceder esse trabalho, esse serviço para as pessoas comuns, pessoas usuários 

normais que usam às vezes no seu dia a dia para acessar em Caxias ou Farroupilha, que a gente 

sabe que buscam também lá os seus serviços, os seus negócios, então eles têm o acesso mais 

facilitado e, hoje, por esse transporte não estar acontecendo, não existindo, então as dificuldades 

se agravaram. Então os moradores nos solicitam que possamos, junto ao Executivo, junto às 

empresas, buscarmos uma solução. Não é possível que não possamos ter um transporte digno 

para o quarto distrito lá. E, também, a gente sabe que poderia haver uma parceria lá com 

Farroupilha na questão dos estudantes, já conversamos também com o secretário e já conversei 

com vereadores também lá de Farroupilha, em outras oportunidades, para que eles pudessem nos 

auxiliar. Já foi feito isso na, lá na escola Antônio de Souza Neto, a cedência de um professor, 

porque muitos também, não só do Mato Perso, mas as comunidades próximas aí de Monte 

Bérico e Linha 30 e outras comunidades ali que pertencem a Farroupilha, mas eles têm a 

facilidade maior para vim ali na escola Antônio de Souza Neto, em Mato Perso. Então existe 

essa parceria, muitos já desses alunos já foram contemplados com medalhas aqui nesta Casa, daí 

o pessoal de Farroupilha já nos visitou aqui, então há uma proximidade muito grande daquele 

distrito, daquelas famílias com o território ali de Farroupilha. Então por que não haver essa 

interação também para o transporte, já que é necessário passar para, entre o território de 

Farroupilha, passando pelas aquelas comunidades lá, arrumar um meio legal? A gente sabe que 

tem a Metroplan que tem as suas regras também, às vezes dificultam e impedem esse tipo de 

ação, mas a gente acredita que possa haver uma solução, uma saída, fazer aí uma parceria com os 

outros municípios ali para facilitar, não só para os estudantes, mas também para os usuários do 

cotidiano aí. Também essa dificuldade semelhante, o problema semelhante, o Colega Vitório já 

foi procurado também pelo pessoal da Linha 60, então ali já é Caxias, a gente tem a proximidade 
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com Caxias, e todas as linhas historicamente começavam ali, em Otávio Rocha, vinham do 

Carvalho, vinham pra Otávio Rocha, passando pela Linha 60, num dos trajetos, Linha 40, saindo 

lá nos pavilhões lá de Caxias. E a outra linha então, ela saía ali de Otávio Rocha também, ia por 

Santa Justina, que é ali bem próximo, ela, essa comunidade também tão, também como São Luiz, 

elas são de território de Caxias, mas de paróquia elas pertencem ali a Otávio Rocha. E esses 

ônibus, essas linhas faziam esse trajeto aí. Então uma passava pela Linha 60, Linha 40, o outro, 

pela Santa Justina e Linha 30 lá também, saindo lá, chegando ao seu destino lá nos pavilhões. 

Então não existindo mais essas linhas, já faz alguns anos que não tem mais esse trabalho, tem 

umas linhas que foram retiradas. Também conversando com as empresas lá, eles alegaram que 

não tem movimento suficiente para se manter e é obvio, eles acabam, acabam retirando o 

trabalho, esse serviço que prestavam anteriormente durante toda a história, mas tem o fator 

econômico também, que se não é viável, as empresas também não têm como se manter. Então 

agora, com a, com essa, toda a recapagem do asfalto ali, de Santa Justina até Caxias, ficou um 

asfalto muito bom que foi feito ali no final do ano, os usuários acabam indo de automóvel, não 

dando toda aquela volta que davam antes pela Linha 60 e começa a ficar meio que obsoletas 

também as linhas de ônibus. Então está muito enxuto esse, essa questão, esse trabalho do 

transporte coletivo ali no quarto distrito e também, agora ali, essa, esse problema ali no meio de 

Otávio Rocha com a Linha 60. Então está se buscando também que, quem sabe, a gente consiga 

trazer o transporte urbano lá de Caxias, que se estenda, que nem acontece aqui às vezes próximo 

aqui com o bairro Brandalise, que o, vem até aqui no Pedancino, quiçá a gente consiga levar até 

na Linha 40 ali, que já tem, já existe esse serviço e quem sabe a gente consiga trazer também um 

pouco mais pra cima, amenizando assim pelo menos a comunidade ali da Linha 60.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Para um Aparte. (Assentimento do 

Orador). Obrigado, Vereador Barp! Só pra comentar então, que na quarta-feira, eu estive lá na 

Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, conversando com o Vereador Felipe, e foi protocolado, 

acredito que foi protocolado na Secretaria de Obras de Caxias do Sul um ofício em nome do 

Vereador Felipe, para que a Visate então chegue até o limite de Flores da Cunha e Caxias do Sul 

ali. Único, digamos, entrave que se encontra é o seguinte, a Visate não pode adentrar para dentro 

do território de Flores da Cunha. Então pra conseguir chegar o ônibus até o limite, é necessário 

que Caxias do Sul faça uma, um alargamento ali no acostamento para que o ônibus consiga fazer 

o retorno ali. Obrigado, Vereador!  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado pela colaboração, Colega Vitório! Então 

a gente vê que esses problemas aí pelo nosso interior também estão acontecendo na questão do 

transporte, não só no nosso município aqui no transporte urbano, mas ele acaba, também agora, 

atingindo também o nosso interior e que ele fica desassistido de certa forma do transporte, dessa 

locomoção que as pessoas têm que ter, principalmente quem, quem usa diariamente ou também 

quando tem as suas idas aos grandes centros aí para buscar serviços, saúde, educação, que são 

itens básico para a nossa população. Então esperamos que agora, com o início das aulas, nessas 

conversações aí, comecem também com o Prefeito, com os secretários e quiçá a gente estenda 

também lá com Farroupilha e já, como já o Colega já teve esse contato, essa iniciativa lá com os 

nossos Colegas Vereadores lá de Caxias, possa acontecer alguma ação aí para a melhoria desse 

serviço, desses problemas que estão acontecendo, que é o nosso transporte, o deslocamento do, 

das pessoas do nosso interior. Geralmente são pessoas mais, mais idade que usam e são muito 

necessários essa visita à cidade, aos centros e buscando os seus serviços. Também então, falando 

da CSG, que é a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, então na última semana, a Prefeitura 

aqui protocolou um projeto, um projeto de cobrar na justiça para que as nossas comunidades aqui 

do setor norte, dos pedágio, tenham passe livre. Então que o Município decidiu entrar com essa 

ação para conversas com a CSG, com o Governo do Estado, para ver se consegue pelo menos dar 

uma amenizada pra aquele pessoal lá, que antes tinha a EGR, eles tinham o passe livre e, agora, 

não tem mais. Então principalmente agora, na safra da uva, é evidente que o nosso produtor não 

vai fazer só uma viagem por dia, ele vai precisar de mais. E, com esse problema todo então, as 
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dificuldades aumentam. Já não bastasse todo o intemperismo que aconteceu nos últimos tempos 

com a nossa viticultura, a nossa agricultura, agora também, o problema desses usuários aqui, do 

nosso pessoal tão produtivo aí da área norte aí, tendo que sofrer com essa mudança ali agora da 

concessionária, que a partir do dia primeiro começou a administrar. Então a gente espera que se 

tenha êxito e que se consiga sim amenizar também os efeitos danosos que possa ocorrer mais 

contra os nossos produtores. Não chega a estiagem, não chega as intempéries que passa, preço, 

talvez alguns não são satisfatórios também e, agora, mais todo esse acréscimo ali também na 

questão dos pedágios. Então esperamos que possa se chegar a um consenso e que a empresa 

também reveja o seu contrato, haja visto que eles não previam já essa cobrança a menos dos 

nossos usuários aí. Mas acredito que, se conversado e se falado e apresentado todo o trabalho 

que é feito ali e o histórico que anteriormente se tinha, possa sim aliviar mais um pouco essa 

carga do nosso produtor aqui de Flores da Cunha, principalmente esses que utilizam o pedágio 

aqui de Flores da Cunha e que tem que transportar a sua produção e tem o seu cotidiano, o seu 

dia a dia passando diretamente ali na questão do pedágio. Então por ora era isso, Senhor 

Presidente e Colegas. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: A palavra está à disposição do Vereador Angelo Boscari 

Junior.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa tarde, Presidente, Colegas 

Vereadores; público que está aqui presente hoje, quem nos acompanha também pelas redes 

sociais, aos assessores desta Casa; ao Daniel Gavazzoni, Chefe de Gabinete; ao Rouglan, da 

imprensa. Temos aqui também o Bassani, lá do bairro União, aproveitando, cumprimentá-lo e já 

convidar, Bassani, pra festa de Nossa Senhora Consoladora, domingo, no bairro União, a missa 

às vinte, às dez e trinta e, posteriormente, o almoço festivo. Quem quiser participar, procure o 

Bassani ou me procure aí, que ainda temos ingressos. Quero, nessa primeira tribuna do ano 2023, 

já começar falando de cultura, que é a minha principal bandeira, e sobre eventos que têm 

acontecido no município que agregam, não só a cultura, mas também, o turismo. E isso, uma 

coisa leva a outra e o município acaba ganhando como, economicamente e também de maneira, 

de maneira social. Quero falar um pouquinho sobre o evento que teve na semana passada, dia 

três, quatro e cinco, Mississipi Delta Blues Fair, que é uma marca já registrada no município de 

Caxias do Sul, aconteceu em Flores da Cunha como uma feira, que é um evento um pouco menor 

do que aquele que acontece em Caxias, mas a proposta é sim a mesma de trazer a cultura do 

blues americano, agregar elementos locais e atrair, movimentar toda a cena musical, cultural e 

atrair pessoas para o festival. Em Flores da Cunha foi um sucesso, trouxe bastante turistas. Esse 

turista vem para o festival e acaba reparando nas nossas belezas naturais, na nossa gastronomia, 

nos nossos elementos e volta, muitos deles voltam em outras oportunidades pro município. Lá, 

quando estive dentro do evento, muitas pessoas me perguntaram porquê do galo, porquê da uva, 

enfim, porquê Parque da Vindima, porquê o monumento ao galo, a gente acaba contando a 

história e eles mostram interesse nessa, nessa questão histórica também do município. E tenho 

certeza que esses que se interessam por esses elementos voltam pra buscar mais, pra buscar mais 

história, mais cultura municipal e a gente tem que estar preparada pra receber essas pessoas. O 

que aconteceu ali nesse evento foi, foi um evento contemplado com valores da Secretaria de 

Cultura do Estado, mediante inscrição e aprovação de um projeto e escrito pela organização. 

Também teve o apoio da Administração Municipal com a cedência do espaço, com divulgação e 

a organização também de identidades, como os próprios donos da marca Mississipi Delta Blues, 

quanto a Apac de Flores da Cunha e artistas locais. A união de todos esses esforços trouxe pra 

Flores um evento que é renomado e que com certeza vai, vai ainda nos gerar muitos frutos. E 

falo disso, da importância dessa inscrição de projetos e tenho percebido que a inscrição de vários 

projetos pra captação de recursos no município, a exemplo de um que vamos votar hoje, o 007, 

que também foi inscrito através de uma entidade Odisseia do Conhecimento e vai captar recursos 

da Secretaria de Cultura do Estado, através de uma emenda aí do Deputado Neri, o Carteiro, e 

isso vai fazer com que a Odisseia mantenha as suas atividades, que eles consigam agregar 
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também um evento que vai trazer pessoas pro município, que vai movimentar a comunidade 

local e vai não só demonstrar o trabalho que eles realizam nas escolas, um trabalho voluntário, 

mas também agregar mais elementos culturais. E isso, nessa Administração tenho visto e, claro, 

pode ser muito mais feito essas inscrições de projetos, porque tem, existem recursos disponíveis. 

Muita gente, muitas vezes a gente não sabe e é uma receita que está dando certo, a gente tem que 

inscrever projeto, buscar o recurso e trazer pra Flores da Cunha pra movimentar. Não precisa só 

tirar do caixa municipal, a gente consegue lá no Estado, têm o recurso disponível pra isso. Basta 

a gente ir no lugar certo, com o projeto escrito de maneira correta e captar e, claro, ter aqui 

entidades preparadas pra utilizar este recurso. A Odisseia vem se preparando, sei que a Apac 

também vem se preparando com projetos internos, já tem a questão dos eventos, como aconteceu 

ontem, o Domingo na Praça, também um sucesso. Eu confesso que esperava mais público, mas 

apesar do sol tórrido que estava, uma tarde muito, muito quente, teve bastante público na praça, 

brinquedos infláveis, uma pequena feira de produtos gastronômicos, enfim, e a arte, a música, 

com bandas locais e bandas do município vizinho de Caxias do Sul, a banda Florentina com o 

bloquinho de carnaval, já que estamos no mês do carnaval, nesse ritmo. Foi bem legal! E o que, 

o que a gente tem que exaltar aqui é a presença da família na praça! Tinha muitas crianças ontem 

brincando, muitas famílias, jovens, idosos, crianças, animais de estimação, a praça estava bem 

movimentada, isso que é importante, porque muitas vezes a comunidade ela carece, ela clama 

por entretenimento e por espaço de convivência e temos ele na praça Nova Trento um espaço 

muito, muito bom! E quero aqui também entrar no assunto da, de uma estrutura física que 

poderia ser instalada naquele local, um palco permanente ali, com uma estrutura coberta, para 

que não precisasse ser cancelado os eventos quando tem um tempo de chuva, por exemplo. E, na 

tarde de ontem, também teria auxiliado na proteção contra o sol que estava bem agressivo, estava 

uma tarde bem quente. Então essa estrutura coberta ela tem tudo a agregar, a exemplo de outros 

municípios aqui da região, Carlos Barbosa tem um palco na praça, Nova Petrópolis tem a rua 

coberta, enfim, temos aí exemplos que deram certo e cidades que são referências culturais. Nova 

Petrópolis tem lá o festival das etnias, do folclore, enfim, uma cidade turística na sua essência e 

conhecida em toda a região, porque dá essa estrutura pra que o turista venha. E aqui, em Flores, 

temos as entidades trabalhando, claro, umas engatinhando, outras um pouco mais evoluídas, mas 

um Poder Público dando essa assistência, com certeza vai motivar ainda mais para que essas, 

essas entidades trabalhem. E a gente sugere aqui que se pense num espaço lá, a exemplo do que 

foi a Feira do Livro, na praça Nova Trento, com uma estrutura grandiosa que, que protegeu do 

sol, da chuva, do frio e por que não fazer uma estrutura permanente. Então não precisa licitar 

toda vez, montar, desmontar, deixa lá. Aquela praça ela tem o miolo dela, o centro dela plano, já 

preparado, então a gente poderia pensar assim, em vez de talvez ou talvez uma rua coberta, desde 

que fosse consenso dos moradores, da Administração, pra assim dar condições dos eventos 

acontecerem independente de clima e agregar isso na infraestrutura para turismo. Vou conversar 

inclusive com o nosso Prefeito, com a Administração, vou encaminhar a indicação pra que saia 

do papel isso, pra que a gente possa construir junto esse espaço de convivência, mais um, para 

que as entidades possam trabalhar, porque elas já estão, elas já vêm fazendo as suas atividades e 

a Prefeitura sendo parceira, cada vez vão ser melhores e maiores essas atividades. Então falei do 

Domingo na Praça, do Mississipi, desse projeto de lei que vamos aprovar hoje, 50 mil reais para 

a cultura do município, através da, desse projeto da Odisseia do Conhecimento. E vamos sim 

estar atentos aí a novos, novas aberturas lá de créditos, de créditos não, mas de recursos nas 

secretarias pra que a gente possa incentivar ou auxiliar as entidades a inscrever os projetos, 

porque não é algo impossível de se conseguir. Nos últimos tempos vieram vários projetos desses, 

vários recursos desses pro município, a reformulação e o restauro do Campanário também foi 

feito através de um projeto da Secretaria do Estado, entre outros. Vamos trabalhar em conjunto 

aí, pra que a gente possa captar esse recurso e transformar nosso município cada vez melhor. 

Ontem também aconteceu, ontem não, sábado aconteceu a Copa Sul Brasileira de Luta de Braço, 

em Vacaria, um evento grande, tivemos a equipe de Flores da Cunha participando, como sempre. 

Não pude participar essa vez, porque eu estou meio lesionado, mas na próxima, quem sabe eu 
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vou, vamos, temos que retomar aí um projeto e ver se a gente consegue contribuir também aí no 

esporte do município como atleta, como, não só como um vereador que defende o esporte. Mas 

assim que eu tiver os resultados dessa Copa aí, quando a gente souber como Flores da Cunha foi, 

a gente vai estar defendendo aqui também que esses atletas sejam incentivados e valorizados 

através do edital que auxilia, auxilia atletas a competir fora do município. No mais era isso. 

Agradeço pelo espaço e muito boa noite a todos! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: A palavra está à disposição do Vereador Clodomir José Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores; hoje nós temos aqui a ausência da nossa Colega Vereadora que está viajando a 

Brasília, numa missão oficial; ao público aqui presente, à imprensa, o Rouglan; o assessor, Chefe 

de Gabinete Daniel; sejam todos bem-vindos! Eu começo o meu, a minha primeira fala do ano 

usando a tribuna, hoje não mais como um membro da Mesa Diretora, mas como o Líder de 

Bancada. Por dois anos, eu estive usando meus argumentos como membro da Mesa Diretora, 

então isso se faz por causa das mudanças. Hoje eu quero falar muito sobre mudanças na nossas 

vidas, no nosso trabalho, no nosso cotidiano. E eu quero pegar um gancho aqui falando da fala 

do Vereador Ademir, quando que ele fala do nosso transporte interurbano. E nós que moramos 

um pouco fora da cidade, eu acho que todas as comunidades têm, sofrem com esse, esse 

transporte nosso e eu moro em São Gotardo, tem muitas pessoas lá também que dependem e 

devido às, a situação da empresa, tem alguns horários que foram retirados devido a poucas 

pessoas que frequentam. Então acho que é um problema quase todo nosso município, do nosso 

interior do município que vive esse problema no transporte público. Com relação a mudanças, eu 

começo aqui destacando, nós já conversamos um pouco na semana passada da nossas mudanças 

feitas aqui no nosso município, principalmente mudanças que trazem impacto direto nas pessoas, 

que foi a questão do nosso binário. Então nós estamos hoje praticamente há dez, onze dias da 

instalação do binário e todos aqui, vocês são testemunhas, todos frequentam o Facebook, as 

mídias sociais e vocês viram, ouviram, presenciaram e foram testemunhas de quantos técnicos, 

de quantas pessoas entendidas nós temos em Flores da Cunha, entendidas em trânsito, em 

mobilidade urbana! Isso não acontece só agora, no binário, acontece no futebol, a seleção perde, 

vem milhares de técnicos entendidos, qualquer mudança que é feita, que mexe na vida das 

pessoas, então acaba dando a oportunidade de certas pessoas oportunistas às vezes, politicamente 

ou pessoalmente, pra ferir uma pessoa que ela conheça, que ela não tem o agrado suficiente, ela 

vai lá no Facebook, às vezes ofende, às vezes denigre a imagem da pessoa, sem esperar que a 

situação se concretize! É o que a gente sempre falava, no momento que foi feito o estudo do 

binário por uma empresa especializada, eles têm, claro que eles podem errar, eles podem cometer 

algum erro, mas eles têm a experiência, a expertise do trabalho deles, eles trouxeram, 

apresentaram pro Município, o Município teve que pôr em prática, não é do dia pra noite. E hoje, 

que nem eu falei, com 10 dias, praticamente as acusações, os xingamentos, as ofensas quase que 

sumiram totalmente na questão do binário. Nós temos algumas situações pontuais ainda que o 

Executivo está trabalhando em cima, que é a questão dos semáforos, temos a situação 

principalmente do nosso transporte intermunicipal, através da Caxiense, então eu quero usar até 

esse espaço pra mostrar, eu peço à Marina que mostre no nosso binário, (Exibição de imagens 

através da televisão), contemplando esses pontos de embarque e desembarque, há dois pontos na 

nossa Frei Eugênio, dois pontos na Júlio de Castilhos e dois pontos na Borges de Medeiros, 

então temos seis pontos de embarque e desembarque na nossa cidade. Só que a nossa, nosso 

público ele estava acostumado, aí eu não condeno por isso, estava acostumado a embarcar e 

desembarcar na rodoviária, lá no Centro. E hoje não existe mais esse ponto específico, existe seis 

pontos espalhados pela cidade, que todos vocês têm conhecimento. Que nem na Frei Eugênio, 

nós temos aí atrás da, ao lado da Muraro Bebidas; nós temos atrás da Igreja Matriz; na Júlio de 

Castilhos nós temos dois pontos, que é aí na esquina da Júlio com a Garibaldi, que talvez seja o 

ponto que mais está dando controvérsias; nós temos o ponto aí em frente ao postos de 

combustível SIM, na frente do estabelecimento do Rouglan; nós temos dois postos de embarque 
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e desembarques na Borges de Medeiros, que um é aí ao lado do Frei Caneca e outro é aqui ao 

lado do, da Farra Pizzaria, então nós temos seis pontos de embarque e desembarques. Se você vai 

a Caxias hoje, não necessariamente que você tem que pegar o ônibus lá na rodoviária, vocês 

podem pegar nos pontos que tem, quem que vem a Flores da Cunha, por, eu sempre pegava na, 

no ponto da Visconde. Então Flores da Cunha com certeza, nos próximos dias, vai se adequar 

também a essa nova mudança e eu tenho certeza que essa questão também dos ônibus vai ser 

resolvida da melhor maneira possível. Outra mudança que eu quero falar, a mudança de, até a 

nível federal principalmente a mudança de governo, que a gente vê, conhece aqui a história do 

nosso município, quando que houve a mudança de governo, há essa desconfiança, é normal, no 

estado não é diferente e no país então nem se fala! A gente, todo mundo é testemunha do que 

aconteceu no ano passado, as eleições tumultuadas como foi, muitos diziam que não iria ter a 

mudança, que o governo não iria assumir, o governo assumiu, está ali, as mudanças aconteceram. 

Pra quem tinha uma situação com 20, 23 ministérios, da noite pro dia a primeira medida 

provisória do novo governo foi aumentar de 23 ministérios pra 37 ministérios, então isso aí é 

uma mudança drástica. Na época da Dilma, tinha 39 ministérios, então tu vê que de um, a opção 

de um governo pra outro muda bastante, por isso a necessidade da troca de governo talvez a cada 

quatro, a cada oito anos, pra que haja, pra que haja essas mudanças em todos os aspectos, todos 

os setores da nossa, da nossa economia do país, a questão da religião. E falando desses 

ministérios, então eu tive o, tirei um tempo pra consultar a biografia de algum desses, dessas 

pessoas que foram escolhidas pelo novo governo pra compor os ministérios. E aí que vem a 

pergunta, que vem a reflexão, será que a mudança foi pra melhor, pra pior? O tempo vai nos 

dizer, hoje nós temos praticamente 45 dias de novo governo. Mas aí, você pega um Ministro da 

Justiça escolhido pelo novo Presidente, com 277 processos; você pega o Ministro da Educação, 

que a nossa educação a nível Brasil ela está muito aquém, com 261 processos; a nova Ministra 

do Meio Ambiente, que foi lá representar o país lá fora, a Marina Silva, 218 processos. Então, 

dos 39 novos ministros, pelas minhas consultas, seis deles não tem nenhum processo na justiça. 

Eu não quero aqui dizer que o governo anterior, os, as pessoas que participaram dos ministérios 

também não tivessem seus processos. Mas quando tu vê um governo novo, com uma ideia 

diferente, tentar montar uma equipe com essas pessoas, com um passado muito turbulento, um 

passado que não deixa, não deixa saudades pra ninguém, com vários processos antigos e 

recentes, o que que nós podemos esperar do novo governo? Eu já falava no ano passado, anos 

anteriores, não é que eu não goste do PT, eu não gosto de algumas pessoas que trabalham no 

partido dos Trabalhadores, algumas maioria, a grande maioria. Então nessas atitudes no novo 

governo que poderia mostrar coisas novas, ações diferentes, aí nós temos uma relação das 

principais pessoas que vão comandar o país com uma ficha extensa desse jeito. E agora, pra 

contemplar a cerejinha do bolo, é a indicação da ex-presidente Dilma pra chefiar o Banco Brics, 

é um novo Banco de Desenvolvimento, então a indicação do nosso Presidente pra ex-presidente 

Dilma. Qual é a representatividade que nós teremos lá fora, uma pessoa que não entende de 

política, um Ministro da Economia que estudou dois meses ele mesmo, palavra dele mesmo, 

falou, sendo o nosso Ministro da Economia? Então é, às vezes chega, chega a desanimar! E nós, 

como políticos, cada um tem a sua agremiação, o seu partido pra defender e é, que eu sempre 

falo aqui, aqui no município nós temos uma diretriz, a nível estadual já é difícil de a gente ter 

esse consenso dentro da nossas siglas e a nível federal então, hoje, nem, não dá nem pra imaginar 

porque tu não sabe pra que lado que eles, eles estão, pra quem eles estão defendendo. Então o 

que resta pra nós, nós temos alguns contatos, alguns deputados, senadores que nós ainda 

podemos conversar com eles, podemos pedir a representação nossa, que eles são nossos 

representantes, pra que nos defendam das barbáries que podem vir a acontecer se deixarem toda 

essa liberdade pra essa turma, que infelizmente, eu digo infelizmente, assumiu a nível federal. 

Porque todas as notícias que a gente ouve, vê e assiste levam pra um caminho que, que a gente 

não é acostumado. A gente ouvia falar lá há dez, quinze anos atrás que existia certas 

inconformidades lá nos, no governo federal, desvios, corrupção e, hoje, a gente vê que eles estão 

voltando todos pra cena do crime. Cada, cada indicação que vem do governo federal pra 
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qualquer escalão, seja primeiro escalão, segundo, terceiro, você vai ver a ficha da pessoa, ela 

teve problema de improbidade administrativa lá no seu estado, no seu município, de corrupção, 

de desvio e todas as pessoas estão assumindo, dia por dia, algum cargo. Como diz o nosso 

Excelentíssimo Presidente dos companheiros, os companheiros estão sendo encaixados. Queira 

Deus que o nosso Congresso consiga barrar isso daí, ser independente, porque o que nós vimos 

na eleição tanto do Congresso como do Senado, principalmente do Senado, a gente viu que o que 

manda lá são os companheiros. Então que nosso município continue nessa, nessa, como é que eu 

posso dizer, nessa união que nós temos aqui entre nós Vereadores, independente do Executivo, 

sempre independentes, órgãos separados. Que nós possamos fazer a nossa, o nosso trabalho, as 

nossas discussões internas, que a gente possa aqui decidir pelo melhor do município sempre, não 

se baseando, não tirando como exemplo algumas, algumas criações que nós temos lá no nosso 

cenário federal. Era essa a fala que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Obrigado pela atenção de 

todos e tenham todos uma boa semana! Obrigado! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: 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 005/2023, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$49.600,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE DIEGO TONET: O projeto está em discussão.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente! Então na verdade esse 

Projeto nº 005 é somente da, pedindo autorização pra abertura de um crédito adicional especial 

no valor de quarenta e nove mil e seiscentos. É um dinheiro proveniente do Governo do Estado, 

do Fundo Estadual de Assistência Social. Então esses recursos serão destinado pro atendimento 

assistencial, de proteção social especial de média e alta complexidade. Então na verdade é o 

recurso que o Governo repassa pro Município e, não tendo a rubrica aberta, então a necessidade 

de abrir esse crédito especial pra alocar esse valor de quarenta e nove mil e seiscentos reais. Era 

isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE DIEGO TONET: Projeto de Lei nº 005/2023 está em votação. Os Vereadores 

favoráveis votem sim, os contrários votem não. Confirmem os seus votos. (Processo de votação 

eletrônica). Projeto de Lei nº 005/2023 aprovado por unanimidade.   

Projeto de Lei nº 006/2023, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor 

de R$250.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão 

em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE DIEGO TONET: O projeto está em discussão.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então esse Projeto nº 006 

também é um pedido de autorização pra abertura de um crédito adicional especial no valor de 

250 mil reais. Esse valor então ele é proveniente de uma emenda parlamentar do Deputado 

Federal Pedro Westphalen, através da indicação da Vereadora Silvana De Carli, então que será 

usado, na verdade essa abertura da rubrica é que o valor não foi usado no ano passado, então está 

sendo usado agora e será investido nos grupos de convivência. Os grupos de convivência, um 

exemplo, seria o nosso projeto Conviver. E a origem então desse recurso, que nem eu falei, 

através do Deputado Pedro Westphalen, será destinada à estruturação da rede do serviço do 
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SUAS. Então, mais uma vez, amplamente favorável à captação de recursos através de emendas 

federais.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, esse é 

mais um projeto que demonstra a importância que temos que ter, principalmente agora que 

começa a abertura pra solicitação das nossas emendas para os nossos deputados, então essa é um 

exemplo também, que vem contemplar mais o município, o SUAS. E então parabenizar a 

Vereadora Silvana, que através do seu Deputado Westphalen, propiciou mais esses 250 mil para 

Flores da Cunha e com certeza vai ser de grande valia aqui para o nosso município. Então sou 

favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE DIEGO TONET: O Projeto de Lei nº 006/2023 está em votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Confirmem os seus votos. (Processo 

de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 006/2023 aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 007/2023, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor 

de R$50.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão 

em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE DIEGO TONET: O projeto está em discussão. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas, 

demais pessoas que nos prestigiam na sessão, esse projeto de lei trata de uma emenda 

parlamentar do Estado, Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, através do 

Deputado Estadual Neri, o Carteiro. Ele vem a contemplar uma entidade, no caso, é de, se é do 

conhecimento, uma entidade que presta um serviço a todas as escolas, com estantes de livros, é 

um projeto que visa a educação e cultura. Mas ele também vem, a alocação desse recurso vai ser 

não só das, não somente pra auxiliar a entidade, mas também promover um evento cultural, 

agregando a comunidade junto da entidade. Falei anteriormente na tribuna e defendo aqui mais 

uma vez, que devemos sim inscrever cada vez mais projetos pras secretarias do Estado onde tem 

os recursos disponíveis. A gente pleiteando esses recursos é uma, possibilita que venham para o 

município, que a gente possa aplicar aqui em, no esporte, como a exemplo do Mais Esporte, que 

contemplou duas comunidades, o União e São Gotardo, também a reestruturação e restauro do 

Campanário e agora este, da Odisseia do Conhecimento. Temos que estar, temos que estar 

preparados e inscrevendo bons projetos pra pleitear esses recursos. Sou amplamente favorável a 

esta abertura de crédito, Senhor Presidente.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, acho que até 

importante a gente relatar o histórico do surgimento dessa, dessa entidade, a Odisseia do 

Conhecimento e eu fiz isso hoje, buscando nas mídias sociais, e passo a relatar então. A 

Associação Assistencial Odisseia do Conhecimento, devidamente registrada e fundada em 

04/06/2018, iniciou suas atividades de modo informal em 25/08/2015, onde o principal objetivo 

era formar um grupo de estudo entre amigos, debater livros e evoluir com os conteúdos 

estudados. Os debates fizeram com que os membros iniciais tivessem a ideia de ser agentes de 

mudança positiva na sociedade em que estavam inseridos. Aos poucos, novas ideias foram 

surgindo e decidiram que iriam trabalhar para auxiliar na promoção do conhecimento. A partir da 

implantação em outubro de 2016 da estante de livros Odisseia do Conhecimento, construiu-se 

uma parceria com as escolas do município de Flores da Cunha para o estimulo à leitura. A 

estante de livros Odisseia do Conhecimento é um projeto filantrópico que objetiva atingir o 

máximo de estudantes, pais e cidadãos que anseiam por evolução em suas vidas. O projeto visa 

disseminar o conhecimento por meio de livros recebidos por doações. Trata-se, portanto, de 

colocar estantes em livros nas escolas principalmente as públicas, atingindo em 2017 todas as 

escolas de Flores da Cunha e Nova Pádua, chegando a um total de 16 escolas atendidas. Como 
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podemos observar, trata-se de uma iniciativa muito louvável que leva conhecimento para nossos 

munícipes. Por isso, a comunidade de Flores da Cunha agradece a estes abnegáveis cidadãos, que 

com seu voluntariado levam o acesso à leitura para tantas pessoas. Obrigado, Odisseia do 

Conhecimento! Então acho que é uma, é uma justa colocação que eu fiz aqui para discorrer ali o 

belíssimo trabalho que faz essa Odisseia do Conhecimento. Obrigado, Senhor Presidente!  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

público aqui que se faz presente, Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, imprensa, demais 

pessoas que nos prestigiam essa noite pelo canal do Facebook. Aqui apenas endossando e uma 

forma de justificar o meu voto também perante a esse projeto, ao que os Colegas aqui que me 

antecederam já discursaram muito bem sobre o projeto e a finalidade e a entidade que, que será, 

de uma certa forma, agraciada pelo projeto, eu quero aqui destacar o trabalho, tem algum 

representante aqui no plenário? Não? Tá, muito bem! Mas assim, é um projeto que veio desde o, 

tinha o Ferraz de Lima lá do, e o Jonatas, duas pessoas primordiais pra este projeto, ter dado 

andamento. Eu lembro muito bem que em 2018, quando eles tiveram essa ideia, eu até fui 

convidado a participar da, do lançamento, do início. Lembro muito bem das tratativas, que em 

2019 e acho que foi em novembro de 2019, foi cedido a sala ao lado do Homero Soldatelli pra 

que desse então um ar de sede própria, uma concessão não onerosa a essa entidade, assim posso 

dizer. Então valorizar, eu acho que aqui a palavra correta, a entidade tem um certo respaldo 

perante a comunidade pelo trabalho que eles fizeram. Mas um projeto desse, Senhor Presidente, 

eu acho que vem numa hora muito oportuna e com grandes oportunidades. Pra quem é da mesma 

maneira que participa da forma voluntária e, do outro lado da ponta, quem recebe esse 

conhecimento. Então essa aqui era uma contribuição que eu podia dar aqui pros Colegas 

Vereadores e fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado!  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, eu também 

quero contribuir com esse projeto, a gente fica feliz e poder receber esse tipo de projeto de 

autorização já amplamente aprovado quando uma entidade do nosso município quer participar, 

se faz presente junto ao Executivo, porque que nem nós falamos, existem muitos outros projetos 

que podem ser trabalhados, podem ser trabalhados em conjunto com as entidades e o Executivo e 

angariar recursos ou seja do Governo do Estado, ou seja a nível federal. Então esse aqui é um 

exemplo belíssimo da entidade, a Odisseia do, Odisseia do Conhecimento, que vai ter esses 

recursos pra promover a cultura no nosso município, em parceira também com o Executivo 

Municipal. Então parabenizar ao Executivo que proporcionou, ao Vereador Angelo que é um 

defensor assíduo aqui nesta Casa desse, que as entidades, principalmente as entidades culturais, 

as entidades esportivas, que elas busquem conhecer esses projetos e se cadastrarem pra poder ter 

acesso a essas emendas, esses valores que nós temos disponível. Então parabéns à entidade e que 

possam fazer um ótimo proveito desses valores através da emenda parlamentar do Deputado 

Neri, o Carteiro. Amplamente favorável, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE DIEGO TONET: Projeto de Lei nº 007/2023 está em votação. Os Vereadores 

favoráveis votem sim, os contrários votem não. Confirmem os seus votos. (Processo de votação 

eletrônica). Projeto de Lei nº 007/2023 aprovado por unanimidade. 

Encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça o Projeto de Resolução nº 001/2023 e o 

ofício 012/2023, do Prefeito Municipal, que solicita autorização do Poder Legislativo para 

ausentar-se do Município no período de 23 de março a 04 de abril de 2023, para participar da 

Missão Técnica a Taiwan 2023, na cidade de Taipei.  

Conforme determina o artigo 114 do Regimento Interno, convoco sessão solene para o dia 09 de 

março de 2023, às 19:00 horas, para a entrega do Certificado Mulher Cidadã a Senhora Maria 

Branchini da Silva, indicada pela Apae de Flores da Cunha. 

Passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 
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Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Mais uma vez então, 

cumprimentar os Colegas Vereadores, o público presente. Só pra informar então, que na última 

quarta-feira, a convite do nosso Prefeito Municipal César Ulian, estivemos em Porto Alegre, 

juntamente com o Chefe de Gabinete, Senhor Daniel Gavazzoni, participando de uma importante 

reunião com o Secretário de Parcerias do Estado, então reivindicando a questão que foi 

comentado aqui na grande tribuna sobre o, a praça de pedágio do nosso município. Todos nós 

sabemos que uma nova empresa ganhou a licitação e que já começou os trabalhos. E pelo que 

nós ouvimos do secretário de parcerias, essa nova empresa não aceita nem conversar com os 

municípios, muito menos acatar alguma alteração no contrato que foi firmado entre o Estado e a 

empresa. Então a conversa foi difícil, conversa não foi animadora. E lá mesmo, o secretário nos 

sugeriu que a única opção seria do Município entrar com uma ação judicial contra a empresa pra 

poder minimizar os efeitos desse nova, nova, principalmente da nova taxa de pedágios pra essas 

pessoas que moram em torno do pedágio, nas comunidades da região norte do nosso município. 

Até então, que a praça de pedágio, conforme vocês também sabem, ela será transferida um pouco 

mais pra baixo, liberando essas comunidades da cobrança do pedágio, mas por, de outra maneira, 

é excluindo o desvio. Todos vocês sabem que depois que essa praça será mudada de local, não 

terá mais desvio. Então a conversa foi difícil, foi uma conversa que não nos animou e só, só 

coube ao, ao Prefeito então entrar judicialmente, que é o que ele fez, pra tentar reivindicar 

alguma concessão pra aqueles moradores. Infelizmente a situação é essa, quem não puder usar o 

desvio do pedágio, infelizmente terá que pagar um preço muito alto, porque além de perder o 

passe livre, também tinha aquela concessão que se você pagasse uma passagem durante o dia, 

você não precisaria mais pagar e, agora não, caiu também esse benefício. Cada vez que você 

passar no pedágio, você vai pagar uma taxa. Então a situação ficou crítica e esperamos sim que a 

nova empresa comece os serviços prometidos na nossa região, principalmente a questão de 

trevos, acostamento, alargamento de pista, que eles comecem essas obras o mais rápido possível. 

Então era mais pra deixar vocês ciente do que, de como que foi a nossa reunião. E, no mais, é 

desejar mais uma vez uma boa semana a todos, uma boa noite e obrigado pela presença das 

pessoas aqui na nossa sessão de hoje. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra o Vereador Ademir Barp.  

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

pessoas que ainda nos acompanham. Com certeza, Colega Clodo, mencionei isso na tribuna, 

esperamos sim que os moradores das redondezas aí do pedágio possa sim ter uma safra, pelo 

menos agora, uma safra tranquila, mas acredito que vai ser difícil. Talvez tivéssemos feito uma 

previsão, vendo que não ia ser contemplado nos contratos desse auxílio, dessa isenção para os 

moradores, que nem era com EGR, então esperamos que tenha êxito, sucesso também o 

Executivo nessas tratativas. Também um agradecimento dos moradores aí da rua, da estrada 

Zilmar Ceconello e das suas adjacências aí, ao Miro pela melhoria e todo o Executivo na estrada, 

o alargamento, a colocação de material bom, evitando assim a rápida formação de sulcos e 

buracos nessa via. Também o ajeitamento da subida íngreme que existia aí próximo à família 

Corso, enfim, uma melhoria que já era bastante aguardada por todos os moradores e os usuários 

dessa via, que são 400 metros, mas ela é de suma importância aí, paralela à 122, próximo ali ao 

Panizzon aí, que vai também lá pra vinícola Venturini. Então há a expectativa sim, agora 

também, a próxima, da pavimentação, pois ela é muito importante, por ali trafegam os 

moradores, as empresas, ônibus escolares e tantos outros, haja visto essa proximidade com as 

empresas e, também, com a 122. Então esperamos que, no futuro próximo aí, os moradores e 

todos que nela transitam e necessitam dessa passagem ali na Zilmar Ceconello, que possa ser 

contemplado com a sua pavimentação asfáltica também. Mas, por oras, querem agradecer 

principalmente aí na pessoa do Miro aí e toda a Secretaria de Obras aí para realizada, a 

realização desse trabalho que foi feito nessa via. Também ontem, estivemos, dia 12, na festa 

Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Flores da Cunha. Então um grande almoço ali no Salão 
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Paroquial, parabenizar todos os envolvidos e todos que, de forma voluntária, trabalharam para 

servir todas aquelas pessoas que se fizeram presentes aí então. Parabéns aos festeiros, toda a 

equipe administrativa, todos os organizadores! Então um excelente almoço e uns momentos de 

confraternização muito bons tido ontem aqui no nosso Salão Paroquial do centro, Flores da 

Cunha. Por ora era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

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

Presidência). Boa noite, Senhor Presidente, Vereadores; povo que se encontra aqui presente, 

também um boa noite especial a todos que nos acompanham através do Facebook. Destacar 

minhas atividades durante a semana, onde visitei três comunidade, entre elas, a Linha 100, 

conversando com os moradores, colocando o nosso gabinete à disposição deles, também em São 

Martinho e a comunidade de São João Bosco, popular Capoeirão. Também destacar, Senhor 

Presidente e a quem nos acompanha, que a nossa luta por algum dispositivo de segurança entre o 

bairro Pérola e, também, o São Pedro continua. Semana retrasada, a equipe da RBS TV esteve no 

local fazendo uma, uma matéria bem importante, que creio que chegou também ao conhecimento 

tanto de Governo de Estado, também como a nova, nova empresa que faz, que ganhou a 

concessão da, da RS-122. Também, na oportunidade, localizamos as pessoas, os moradores que 

perderam familiares ali, foi muito importante o relato deles e, também, da importância que se 

tem de nós estarmos construindo alguma coisa nesse local, pois o colégio com a diretora vem 

pedindo bastante por algo que venha a se fazer nessa, nessa comunidade. Vamos trabalhar, 

vamos continuar, agora, com essa nova empresa aí, para que nós possamos, de uma vez por 

todas, resolver esse problema que é de anos e nós precisamos fazer isso e pode ter certeza que 

nós vamos estar fazendo. Então muito obrigado, Senhor Presidente, a todos. Uma boa noite e 

uma boa semana!  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, quero mais uma vez 

convidar a comunidade a participar da, do almoço festivo do bairro União, no próximo domingo. 

Comentar também um pouco sobre a questão do ponto de embarque da rodoviária, estamos ainda 

conversando, cobrando da nossa Administração. O Prefeito se, está correndo atrás de viabilizar 

uma melhoria o mais breve possível e essa é uma demanda que a comunidade clama e que é 

necessária. Então nós, como vereadores, hoje estivemos conversando com ele e ele está nas 

tratativas aí para conseguir melhorias. Mas sabemos que muitas questões não são da noite pro 

dia, precisa de um certo planejamento. Agradecemos aí também a parceria de todos os 

vereadores que têm trabalhado em sintonia para que as coisas aconteçam. Também lamentar aí as 

mortes do final de semana, um acidente de moto e, também, através da criminalidade, nosso 

município às vezes nos surpreende. Mas sabemos que os índices da segurança pública têm 

melhorado e isso é devido ao efetivo da Brigada Militar e a busca por melhorias na segurança 

pública. Eles melhoram, mas eventualmente acontecem situações que nos assustam um pouco. 

Mas a gente está aqui, em parceria também com a segurança pública, com a Brigada Militar, para 

que a gente possa minimizar aí essas, esses índices e melhorar a qualidade de vida dos 

munícipes. No mais era isso. Agradeço a todos e tenhamos todos uma boa semana! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Encerrada as Explicações Pessoais, passamos aos Informes 

da Presidência. Na próxima quinta-feira, dia 16, às 17:00 horas, a Comissão de Finanças e 

Orçamento realiza audiência pública para exposição das metas fiscais do Poder Executivo 

Municipal referente ao terceiro quadrimestre de 2022. A audiência é aberta ao público e será 

transmitida pelo Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. Informo, também, que em 

virtude do carnaval, a sessão ordinária da próxima segunda-feira, dia 20/02, será realizada na 

quarta-feira, dia 22/02. Na semana que passou, estive representando esta Casa nos seguintes 

eventos. Dia 08 de fevereiro, a abertura do ano letivo com uma palestra motivacional no Centro 

Empresarial, organizada pela Secretaria Municipal de Educação de Flores da Cunha e que contou 

com a participação de professores da rede pública municipal, que tiveram a oportunidade de 

ouvir as dicas e estratégias da professora Verônica Bohn, da Universidade de Caxias do Sul, e se 
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inspirar para o início de mais um ano letivo. O tema da palestra foi sobre os desafios e potenciais 

de ser um professor. No dia 10 de fevereiro, sexta-feira, encontro promovido pela Secretaria 

Municipal de Educação, no Clube Independente, que reuniu mais de 300 professores da rede de 

ensino municipal e privado, bem como profissionais da educação de Nova Pádua e de Nova 

Roma do Sul. O destaque da programação foi a palestra do professor Dyego Feitosa, que 

abordou o tema “Desaprender para ensinar: a construção do sentido do fazer docente”. O 

professor Feitosa trouxe uma reflexão importante sobre a importância de desaprender conceitos 

ultrapassados e incorporar novas formas de ensinar. Parabenizamos o Prefeito Municipal César 

Ulian e a Secretaria Municipal de Educação, sob a liderança do Secretário Itamar, por 

promoverem dois eventos incríveis para os professores da nossa cidade, demonstrando 

preocupação na formação dos nossos educadores e, assim, oferecer uma educação cada vez 

melhor para os estudantes do nosso município. No dia 12/02, estive participando da celebração e 

festa em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes, no Salão Paroquial. Gostaria de agradecer a 

todos os envolvidos na organização da festa, desde aqueles que prepararam a comida até os que 

se responsabilizaram pela decoração e pelo rifão. Todos contribuíram para que a festa fosse um 

sucesso. No dia 13, na verdade dia 12, desculpa, então participei do evento “Domingo na Praça”, 

na praça Nova Trento, também conhecida como praça da Corsan, organizado pela Apac, 

Associação dos Produtores de Arte e Cultura de Flores da Cunha, e teve como objetivo oferecer 

música ao vivo à comunidade, através da apresentação de artistas locais. Foi gratificante ver na 

praça pessoas de diversas idades, curtindo música e se divertindo juntas. Parabenizamos a Apac, 

pela organização do evento, que proporcionou à comunidade momentos de lazer e cultura. A 

iniciativa de trazer música ao vivo para a praça é sempre muito bem-vinda e certamente este será 

apenas um de muitos outros eventos que irá acontecer neste local, o que valoriza os talentos 

locais e dá vida aos espaços públicos, como no caso desta praça. Agradeço também aos Colegas 

Vereadores que, no decorrer da semana, estiveram também participando dose eventos da nossa 

comunidade. 

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

deste dia 13 de fevereiro de 2023, às 19h32min. Muito obrigado e uma boa noite a todos! 
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