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SESSÃO 2.747 – SESSÃO ORDINÁRIA 

06 de março de 2023 

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

plenária ordinária deste dia 06 de março de 2023, às 18h07min. Saúdo a presença dos Colegas 

Vereadores, da imprensa, do público presente nesta sessão e a todos que nos acompanham 

através do Facebook da Câmara de Vereadores.  

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

partido MDB, Senhor Valdir Franceschet, para que se dirija a esta mesa, entregue o diploma de 

vereador e a declaração de bens e se dirija até a tribuna desta Casa para prestar o seu 

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

compromisso como vereador eleito. (Entrega do Diploma e da Declaração de Bens). 

SENHOR VALDIR FRANCESCHET: “Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica 

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

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

lealdade, da honra e do bem comum”. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Declaro empossado o Vereador Valdir Franceschet! E o 

convido para que ocupe uma cadeira deste plenário, antes ocupada pelo vereador Vitório 

Francisco Dalcero, que solicitou licença no período de 06 a 31 de março de 2023, para tratar de 

assuntos particulares. Seja bem-vindo, Colega Valdir! 

                                               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 018/2023, que encaminha o Projeto de Lei nº 011/2023, que “Altera a redação do Art. 

1º da Lei Municipal nº 3.709, de 15 de fevereiro de 2023, que autoriza a abertura de um Crédito 

Adicional Especial no valor de R$250.000,00”.  

Ofício nº 019/2023, que encaminha o Projeto de Lei nº 012/2023, que “Acrescenta parágrafo 

único ao Art. 3º da Lei Municipal nº 3.615, de 01 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a 

concessão do auxílio-refeição aos servidores ativos do Poder Executivo Municipal”.  

Ofício nº 020/2023, que encaminha o Projeto de Lei nº 013/2023, que “Acrescenta o Art. 3º-A na 

Lei Municipal nº 3.616, de 01 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a instituição do auxílio-

transporte aos servidores ativos do Poder Executivo Municipal”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 026/2023, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a terraplanagem e o cascalhamento da estrada Maury Fiório (estrada do curtume), na 

localidade de Nova Roma. 

Indicação nº 027/2023, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam efetuadas melhorias no sistema viário, de sinalização e de segurança, na 

interseção da rodovia Ângelo Araldi com a estrada Antônio Romano, na localidade da capela 

São Paulo, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 028/2023, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam efetuadas melhorias no sistema viário, de sinalização e de segurança, na 

interseção da rodovia Ângelo Araldi com a estrada Ricardo Panizzon, na localidade da capela 

São Martinho (travessão Martins), conforme imagens anexas. 
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Indicação nº 029/2023, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de um redutor de velocidade na rua Júlio de 

Castilhos, próximo ao número 1369, no bairro São José. 

Indicação nº 030/2023, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de semáforos no cruzamento das ruas Júlio de 

Castilhos, Pedro Soldatelli e Dom Finotti.  

Requerimento nº 003/2023, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer licença 

para tratar de interesses particulares no período de 06 a 31 de março de 2023. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do 1º Suplente de Vereador do MDB, Senhor Júnior Cavalli, que se declara 

impossibilitado de assumir a vaga do Vereador Vitório Francisco Dalcero, no período de 06 a 31 

de março de 2023, por motivo de ordem pessoal.  

E-mail da Promotoria de Justiça de Flores da Cunha, que encaminha o Mandado de Notificação 

nº 01760.000.259/2021-0012, o qual notifica os Vereadores desta Casa Legislativa a 

comparecerem na audiência referente à prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos urbanos, no dia 04 de abril de 2023, às 17:00 horas, no Gabinete do Prefeito 

Municipal.  

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

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Horácio Natalino Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores; cumprimento ao Colega Valdir Franceschet, seja bem-vindo; assessores e 

assessoras, funcionários da Casa, a imprensa, público presente e quem nos acompanha pelas 

redes sociais. Indicação 029, solicito que seja providenciado este redutor de velocidade devido 

ao alto risco com veículos que se deslocam no sentido bairro-Centro. Neste ponto existe um 

estabelecimento comercial e várias pessoas que diariamente atravessam a via. Reforço esse 

pedido para evitar acidentes, pois esta rua foi asfaltada e o risco aumentou neste local. Solicito 

que esta indicação seja atendida com brevidade. Certo do seu pronto atendimento, agradeço. 

Indicação 030, solicito que seja providenciado a instalação de sinaleira neste cruzamento. Sugiro 

que seja programada em três tempos, para ordenar melhor o trânsito e evitar acidentes neste 

local. Vários usuários reclamam do conflito existente neste local principalmente nos horários de 

pico. Solicito que esta indicação seja atendida com brevidade. Certo do seu pronto atendimento, 

agradeço. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereador Luiz André de Oliveira.  

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

Vereadora, público que se encontra aqui na casa do povo nessa noite, em especial ao Daniel 

Gavazzoni; ao Kauan, nosso representante aí do Republicano Jovem; também ao Élio Dal Bó, 

Presidente do MDB; e a todos que nos acompanham nessa noite. Também gostaria de dar as 

boas-vindas ao nosso Colega Valdir Franceschet, o Feio, seja muito bem-vindo! E gostaria então 

de falar da minha indicação 027, a população tem nos procurado ali na interseção da rua Ângelo 

Araldi com a estrada Antônio Romano. Então todos conhecem ali na capela São Paulo, que está 

sendo também pavimentada a estrada José Bergoza e é uma rua, uma travessia ali de bastante 

movimento. Inclusive tem o campo do Alfredão ali que, em dias de jogos, é bastante complicado, 

muitas pessoas circulando ali e temos que dar, fazer algo ali, um canteiro, algo nesse sentido ali, 

uma rótula para que a gente possa inibir algum desastre futuro. Também, no mesmo sentido, ali 

na capela do São Martinho, também a rua está sendo pavimentada, aquela que dá acesso à São 

João Bosco, também é uma rodovia que inclusive aquela travessia ali já houve acidente e com 
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morte, então precisamos também que ali se pense em algo para fazer, para que a gente venha a 

inibir acidentes e algum desastre novamente naquela, naquele trecho. Então a princípio era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereador Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente, representantes da comunidade, Chefe de Gabinete Daniel; 

Presidente do MDB, Élio Dal Bó; temos aqui o Bassani, o Kauan, o Valdecir; e o nosso suplente 

e, hoje, que assume uma cadeira aqui no Legislativo na, no período aí que o vereador Vitório 

cedeu, o Feio, Valdir Franceschet, seja muito bem-vindo! Senhor Presidente, faço uso desta, 

deste tempo para defender a indicação, de minha autoria, aonde cito aqui perto da, do número 

2342, na rua Heitor Curra, alguns, a gente sabe, o momento agora está sendo de chuva e quando 

tem um excedente de chuva, a gente acaba ocasionando com alguns buracos, que a gente vai, no 

decorrer da semana e do passar do, das vias, acabam acontecendo em nosso município. Então a 

gente traz aqui a conhecimento dessa, desses buracos aí na rua Heitor Curra, que a gente possa 

estar cobrando pra que sejam fechados, enfim, recapeados. Tive a informação também que foi a 

Corsan que esteve mexendo aí na tubulação, acabou por esquecer aberto, então a gente pede 

encarecidamente aí que sejam tomadas as devidas providências pra que a gente possa também 

resolver mais esse assunto. Era isso. Muito obrigado! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Angelo Boscari Junior.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos! 

Cumprimento os Colegas Vereadores, o Presidente desta Casa, os demais Colegas, a Vereadora 

Silvana. Cumprimento especial aí ao nosso Colega Valdir Franceschet, seja bem-vindo! Você 

que já é um, uma figura conhecida aí na Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, estamos 

aguardando aí as suas contribuições, que faça um profícuo trabalho nesta Casa. Quero 

cumprimentar a comunidade aqui presente; o Kauan, lá da Cultura; ao Gavazzoni do, Chefe de 

Gabinete; o Dal Bó, sejam todos bem-vindos nesta noite! Quero, quero falar um pouquinho 

sobre, continuar os assuntos que falei na última tribuna na questão da inscrição de projetos pra 

captação de recursos pro nosso município. Nesta semana, nós teremos aí, em Porto Alegre, uma 

oportunidade de um curso, pra que possamos ter acesso. Tu pode colocar o card na, por favor, 

Rosma? (Exibição de imagem através da televisão). De como acessar as fontes de recursos 

disponíveis em 2023. Então a programação é de sete a oito de março, lá em Porto Alegre, no 

instituto IBGEN. Mas enfim aqui, está sendo organizado aqui pela, pelo Conselho Municipal da 

Cultura uma, uma caravana, vamos dizer assim, de inscrições do município pra participar deste 

curso onde a gente aprende um pouquinho como fazer inscrições nesses projetos, na Lei Aldir 

Blanc, Lei Paulo Gustavo, Lei de Incentivo à Cultura do RS, Lei Rouanet, Pró-Esporte RS. 

Inclusive já veio alguns recursos no Pró-Esporte do ano passado aqui, pro Município, na 

construção de vestiários e, também, colocação de iluminação em alguns campos do município, 

entre outras coisas. É muito importante a gente estar preparado pra se inscrever esses projetos e 

trazer os recursos pro município que estão lá disponíveis, através de várias leis e várias 

secretarias, seja da cultura, seja do esporte, seja do turismo também, acredito que tenham 

recursos disponíveis. O Conselho Municipal da Cultura estará participando, o DMD de Flores da 

Cunha, departamento de Esportes estará participando pra capacitar essas pessoas para que 

inscrevam projetos e venham a receber depois, posteriormente, recursos aqui no município. E 

isso vem de encontro a essa, a essas bandeiras que eu defendo de fomentar todas essas 

atividades. Então às vezes aqui no município não tem, a gente tem o recurso limitado no Estado 

e, na União, existem aí alguns meios para que a gente possa trazer. Falando também um 

pouquinho de cultura, continuando, e turismo, no próximo dia 11, teremos a inauguração do 
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Campanário, uma obra que vem desde o ano passado e, na oportunidade do lançamento lá, eu era 

Presidente desta Casa, pude me pronunciar, dizendo que o Campanário ele é nosso símbolo 

maior, é o nosso cartão de visitas. Se tu olha, chega em Flores da Cunha, não tem como não se 

deparar com um monumento daquela magnitude. E agora, ele vai ser, vai ser inaugurado e a 

gente vai, isso vai com certeza potencializar o nosso turismo, porque agora a requalificação da 

iluminação, enfim, vai chamar ainda mais atenção. A gente tem lá, em Canela, a catedral 

iluminada, que atrai milhares de turistas. Claro, tem todo um contexto geral de Gramado e 

Canela, mas Flores da Cunha também vai atrair pessoas. Inicia também no sábado a nossa 

Mostra Flores enfim. E, no sábado à noite, a inauguração da reformulação do Campanário, esse 

que é o monumento que foi construído a muitas mãos, já tem 80 anos, quase 80 anos. É um 

símbolo da fé dos imigrantes, dos moradores do município daquela época, da força de vontade. E 

hoje é um símbolo que atrai o turista, que pode ser aproveitado pra isso. Então a gente aguarda aí 

com essa, com muita, a gente aguarda ansioso essa inauguração, porque teremos esse símbolo 

também para embelezar ainda mais o nosso município. Falando de cultura, falando, também 

teremos no próximo domingo mais um Domingo na Praça, Domingo na Praça voltado ao mês da 

mulher, vão ter várias atividades promovidas pelas mulheres, através da dança, da música e 

artesanato, gastronomia. É um evento pra família também participar e enaltecer aí o trabalho das 

mulheres, que elas têm talento em todas as áreas também. Então esse mês o Domingo na Praça é 

dedicado às mulheres. E muito rapidamente, hoje vou usar minha tribuna aqui, porque são vários 

assuntos. E quero falar um pouquinho sobre a questão que está acontecendo em Caxias do Sul, 

município vizinho, que o Poder Legislativo de lá têm enfrentado essa onda de notícias e agora, 

com a questão talvez da cassação de um vereador, que está sendo investigado, que o processo vai 

continuar por ele ter se manifestado de maneira xenofóbica, eu acredito que não podemos nunca 

generalizar as coisas. Acho que o vereador foi infeliz, em parte, da fala dele. A gente sabe que 

existem dificuldades em todos os âmbitos, a questão da mão de obra é muito difícil realmente de 

se encontrar, ainda mais aqui na serra gaúcha onde existe uma demanda muito grande por mão 

de obra, mas não podemos generalizar nunca. Não podemos dizer que só tem gente ruim em 

determinado meio, porque existem pessoas trabalhadoras em todos os estados, existem 

empresários honestos, existem empresários que às vezes exploram também, então a gente não 

pode generalizar e, sim, fazer o papel nosso de fiscalizar, apontar erros e elogiar quando as 

coisas são bem-feitas. As empresas que têm atuado de maneira indigna, vamos dizer assim, que 

exploram seus funcionários devem ser punidas. O funcionário que não trabalha direito também, 

da mesma forma, vai ser punido pelos empresários, através da rescisão de contrato, no mínimo. 

Então a gente não pode generalizar e, sim, saber que Caxias do Sul, Flores da Cunha, serra 

gaúcha como um todo é um lugar de oportunidades e que sim, existem pessoas que vêm pra cá e 

vem pra trabalhar e vem pra fazer o desenvolvimento dessas localidades. Então agora, a gente 

aguarda a conclusão do processo. E o Poder Legislativo tem que estar aqui pra somar e agregar e 

fiscalizar, e não apenas pra causar polêmicas. Então a gente aguarda, como eu disse, mas a 

justiça será feita dentro do rigor da lei. No mais era isso. Uma boa semana a todos e uma boa 

noite! Obrigado! 

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

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

Colegas Vereadores, a Vereadora; em especial, a presença do Ilustríssimo Valdir Franceschet, 

mais conhecido como Feio, seja bem-vindo! Acho que a sua experiência nessa Casa é importante 

para nós, para os debates e que o senhor consiga trazer contribuições para nosso Executivo e, 

também, pro Legislativo. Cumprimentar o público aqui presente, Chefe de Gabinete Daniel, 

assessores desta Casa, a imprensa; Presidente do MDB, o Élio, sejam todos bem-vindos! Eu 

também quero entrar no assunto que o Vereador Angelo estava falando dos assuntos rotineiros 

aqui da nossa serra gaúcha, nos últimos 15 dias, com relação ao episódio lá em Bento Gonçalves. 

Então eu quero também trazer umas palavras aqui, mas com, eu vou ler pra ter o cuidado de não 

falar alguma palavra errada e depois, posteriormente, ser crucificado também. Então sobre o 
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trabalho de diaristas ou safristas, que é como nós conhecemos aqui, é uma prática muito comum 

usada não somente em nossa região, mas também em muitos estados do nosso Brasil. Como na 

região de Vacaria, por exemplo, nós temos lá o cultivo da maçã. Aqui, nós temos o cultivo da 

cebola, do alho, da uva, das frutas. E lá na região de Bento então, temos o setor da uva e do 

vinho, do turismo, da gastronomia. São setores que usam bastante essa prática que eu vou 

descrever agora. Então nós recebemos trabalhadores de várias regiões do estado e fora dele 

também, pessoas que vêm em busca de um ganho extra para sustento de suas famílias. As 

demandas são em épocas específicas, onde a nossa mão de obra não é suficiente para as colheitas 

citadas acima. Sempre foi e sempre será obrigação de quem contrata cumprir com o combinado, 

sempre zelando pelo bem-estar, pela alimentação, pelas condições de trabalho e não menos 

importante, um local limpo e digno para as refeições e, também, para o repouso necessário 

depois de um dia longo de trabalho, por muitas vezes sob o sol, chuva, frio, que é típico aqui da 

nossa região. O que aconteceu na cidade vizinha de Bento Gonçalves infelizmente traz uma 

reflexão de como os trabalhadores, seres humanos, independente do setor, não podem ser 

tratados principalmente onde se tem essa prática de contratação. Aqui, quero deixar bem claro 

que esse episódio precisa ser combatido, precisa ser bem investigado, precisa-se achar os 

verdadeiros culpados e aplicar a lei com o objetivo principal de reparar os danos causados às 

vítimas e inibir novos acontecimentos parecidos. Mas o que está acontecendo? Esta 

generalização, como está sendo divulgado, onde a empresa que contratou e que mantinha o 

alojamento quase não está sendo citada como principal culpada, também não é certo. Não é 

correto generalizar todo um setor e sequer mencionar a empresa acusada. Por isso da necessidade 

de que as autoridades competentes consigam apurar os fatos, punir os verdadeiros culpados, sem 

cair em politização, sem ideologias, barrar o oportunismo de algumas pessoas ou setores 

interessados em cima desse lamentável episódio, e repito, que precisa ser combatido sempre. 

Então isso é, são poucas palavras que eu pude trazer desse episódio. A lei tem que existir, a lei 

tem que prevalecer. Esse é um fator determinante em qualquer setor. Hoje, aqui, nós estamos 

falando de um setor de empregos, que é um setor que a nossa região carece muito principalmente 

nessas épocas de safra de uva, safra de frutas, que nós necessitamos trazer pessoas de outros 

estados. Mas nós temos que ser fiscalizantes, vigilantes, que nem o Vereador falou, de não deixar 

isso acontecer. Nós sabemos, nós praticamente conhecemos todos os nossos empreendedores, 

tanto de Flores como de Nova Pádua, nós podemos até colocar a mão no fogo por eles. Isso é 

uma realidade. Nós sabemos de como os nossos empreendedores costumam tratar as pessoas que 

vem de fora principalmente as pessoas que vêm para trabalhar. Mas precisamos ficar atentos 

sempre, que isso nunca mais venha a acontecer nem aqui e nem lugar nenhum! Acho que as 

pessoas não merecem! Não merecem serem iludidas, enganadas, maltratadas. Todo os ser, todo o 

ser humano tem direito a ser bem tratado. Então que esse fato seja logo resolvido, que as 

autoridades, que as entidades competentes, que tenham a capacidade de elucidar esse caso, que 

nem eu falo aqui, deixando fora a política, a ideologia, interesses pessoais e que os culpados 

sejam punidos. Essa, esse é o nosso grande desejo nessa questão. E se não bastasse também, 

Vereador Angelo, esse triste fato, um colega nosso, na hora de falar algumas palavras falou 

demais. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, tento me controlar pra evitar de, na emoção, na 

discussão, no fervo do calor, aí você falar palavras, como se diria, palavras malditas. Os nonos 

sempre diziam que tapa na cara e palavra proferida não tem mais volta! Tu pode até pedir 

desculpas depois, mas tu não vai consertar o erro. Então que nós, sim, tenhamos cuidados 

principalmente quando que nós vamos defender ou tentar justificar alguma ação de uma outra 

pessoa, de um outro ser, de uma outra entidade, sem ter todo o conhecimento da causa. Então 

essa generalização que eu falei antes, também envolve o que aconteceu com esse, com esse 

vereador, onde ele, na expressão, ele generalizou todo um povo, que nem foi dito, alguns podem 

ter problemas, mas a grande maioria, tanto lá como aqui, são pessoas honestas, trabalhadoras que 

procuram fazer o bem. Então a ideia é que isso se resolva logo, que tenha um final menos 

impactante principalmente pras pessoas atingidas, que são essas 200 pessoas que foram de volta 

lá pro estado delas. E, mas também, nós temos que pensar no nosso, no nosso setor vitivinícola, 
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nosso setor de empregos, nosso setor de renda, de turismo, de gastronomia que nós temos aqui na 

nossa serra gaúcha, porque isso aí perante o Brasil, perante os outros estados, não é, eles não 

estão direcionando as críticas só pra Bento Gonçalves, eles estão direcionando para a serra 

gaúcha. E outro fato que eu posso até lamentar aqui, nós sempre cobramos, nós nove somos 

representantes da comunidade de Flores da Cunha, de toda a comunidade. Dizem hoje que tem 

33 mil habitantes, em torno disso, então nós somos representantes de todos, todos os 33 mil 

habitantes. E os nossos representantes estaduais, nossos deputados, eu, até agora, ouvi dois 

deputados nossos da região falando a respeito do caso, que foi o Deputado Guilherme Pasin, lá 

de Bento, e o Deputado Búrigo, de Caxias. Não defendendo a empresa, não defendendo as 

empresas citadas, mas defendendo que haja justiça, que haja averiguação e que seja os culpados 

identificados. Por outro lado, o Deputado Pepe Vargas, do PT de Caxias do Sul, não tocou no 

assunto, simplesmente defendendo o povo, o estado da Bahia. E nessa mesma linha, o 

Governador do Estado também fez um discurso enorme, só defendendo o estado da Bahia. E, 

nesse final de semana, teve um cantor ali o, Gilberto Gil, que veio ao estado, também o 

governador foi pedir desculpas ao cantor por ele ser da Bahia. Aí eu queria ouvir, talvez ficar 

sabendo se o governador tentou, se o Deputado Pepe Vargas tentou ir até aquelas empresas que 

estão sendo acusadas, difamadas, bloqueadas no seu trabalho, no seu comércio, se o governador 

conversou com essas empresas pra saber também, pra ter as duas ideias, os dois parâmetros. 

Então são coisas que nós cobramos, que a população cobra de nós essa identidade com todos os 

bairros, com todas as comunidades do nosso município, que nós cobramos dos nossos 

representantes estaduais, deputados, deputadas, próprio governador, que ele seja isento, mas 

também que ele seja participativo em todas as cidades do Rio Grande do Sul, todas igualitárias, 

como também nós cobramos que o nosso Presidente, nossos deputados federais, senadores sejam 

iguais também a nível de Brasil, a nível de estados. Então esse é um desejo desse vereador, que 

as coisas comecem se alinhar, que a gente, como a maioria fala, a política passou, hoje nós temos 

um governo novo. E o que a gente está vendo que são duas linhas, é ódio e é o amor. Então isso 

não está trazendo bons frutos, bons resultados. É a contra b. Ontem nós assistimos um Grenal, 

Inter contra Grêmio, aí tem lógica, mas na política não tem. Eu acho que tem que ser o conjunto, 

tem que ser para todos iguais. Não podemos separar, discriminar, generalizar principalmente as 

atitudes de alguns governantes e algumas pessoas que, por terem um cargo um pouquinho mais 

elevado, se acha no direito de fazer certas ações, certas atitudes, pensando talvez em facilitar ou 

prejudicar algum setor, alguma cidade, algum estado por questões a, b ou c. Então essa é a 

mensagem que eu queria trazer pra vocês hoje. Mais uma vez, dar as boas-vindas ao Vereador 

Feio. Obrigado pela presença de todos, pela atenção. E tenham todos uma boa noite e uma boa 

semana! Obrigado! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: A palavra está à disposição do Vereador Ademir Antonio 

Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Cumprimentando o Senhor, 

a Mesa Diretora dessa Casa Legislativa, cumprimento meus Colegas Vereadores; a imprensa, 

Vereadora; nosso Chefe de Gabinete, o Gavazzoni; vejo aqui nosso amigo Paulo Roberto, que 

bom tê-lo aqui. Dando as boas-vindas ao nosso Colega Feio, tantos anos de experiência nesta 

Casa, que bom tê-lo de volta aqui. Esperamos um trabalho conjunto, um trabalho de experiência 

com seus anos de Casa para o nosso município de Flores da Cunha e que todas as discussões que 

vierem a esta Casa possamos contar sim, com a sua experiência, então seja bem-vindo, Colega 

Valdir Franceschet! O Élio Dal Bó, Presidente do MDB; Zair Molon, meu conterrâneo; a 

imprensa, o Kauan, o Cecconelo, servidores, o Bassani, o Valdecir que estava até antes aí, a 

Neusa Mascarello, Julmir Suzin, a Rita Dartora, sejam todos bem-vindos e quem nos acompanha 

através das mídias sociais. Na última sexta-feira, dia três de março, então estivemos juntamente 

com o Deputado Búrigo, Carlos Búrigo, e algumas lideranças aqui de Flores, Flores da Cunha, 

lideranças também do, da comunidade e lideranças do nosso partido do MDB, estivemos no 

hospital Nossa Senhora de Fátima aonde fomos conferir e, com alegria, prestigiar o que foi 
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adquirido nesse tempo com as emendas o nosso Deputado Carlos Búrigo, quantia de 150 mil, são 

deputados estaduais, e o Deputado Luiz Zanchin, aqui fazendo também um agradecimento ao 

Colega Guga... Vilmar Zanchin, isso, Vilmar Zanchin, nosso deputado estadual, aí intermediado 

com a força do nosso Colega Guga, insistente, incansável aí também em buscar recursos para o 

nosso município e para o nosso hospital especificamente. Então, na sexta-feira, a gente foi 

conferir os resultados desses investimentos, dessas emendas que foram aplicadas no hospital. 

Então houve a explanação, a gente esteve lá com a Presidente Andréia, com o Piccoli, que é o 

Presidente, e nos levaram visitar pessoalmente cada um dos equipamentos que foram adquiridos 

e os investimentos que foram feitos. Então desses 250 mil, então o forno combinado, que custou 

dezenove mil e seiscentos, esse também era o equipamento importantíssimo para o nosso 

hospital, estava carente e também teve esse forno. Haviam outros, claro, mas sempre buscando 

equipamentos mais modernos, a praticidade e o atendimento e a rapidez também no cozimento e 

nas aplicações desses equipamentos se torna bem mais fácil, o nosso hospital também pode 

sempre mais oferecer serviços de qualidade como está oferecendo. Talvez a mais importante 

delas, para o momento assim, tenha sido a revitalização de todo o elevador, todo elevador então, 

que deu quarenta e nove mil e seiscentos reais. Então esse é o elevador novo, ele já, o antigo já 

fez a sua parte, já era a hora também de ser substituído, então também esse elevador, que a gente 

sabe da importância que o elevador tem num hospital e acabou sendo adquirido também com 

esses recursos, com parte desses recursos. A central telefônica, mais o rack, então são cinquenta 

e sete mil, cento e seis reais, também aplicados nessa central telefônica e o rack. Um servidor, a 

tecnologia da informação, então talvez esse seja um investimento maior, os cento e vinte mil, 

duzentos e quarenta e dois reais aplicados então nesse servidor, da tecnologia da informação. E, 

por fim, uma enceradeira de dois mil, seiscentos e quarenta reais. Então a gente recebe, com 

alegria, todos esses investimentos. E a gente sempre fala aqui na nossa Casa, na nossa tribuna, 

que é importante que esses recursos venham para o nosso município. Como, dizia o Colega 

Clodo, independente de cores partidárias temos que pensar no todo, temos que pensar na nossa 

Casa, pensar no nosso município. Então outros partidos também, junto a seus representantes em 

esferas estaduais e federais, estão buscando recurso e trazendo para Flores da Cunha. Então que 

possamos sempre mais ter esses nossos parceiros, esses deputados que conseguem e transferem 

para o nosso município esses valores e que são convertidos em equipamentos, são convertidos 

em investimentos em várias áreas. E, dessa vez então, foi para o nosso hospital Fátima, que 

necessitava e precisa para prestar esses bons serviços para a nossa Flores da Cunha. Então a 

gente agradece o nosso Deputado Búrigo, o nosso Deputado Zanchin, pelo olhar carinhoso que 

tiveram com Flores da Cunha na hora de enviar esses recursos. Então a gente é muito grato e 

Flores da Cunha agradece através do nosso hospital Fátima. O nosso Presidente Élio Dal Bó, que 

se encontra nessa Casa, ele sabe também o quanto temos batalhado para trazer recurso, trazer 

inovações também para Flores da Cunha junto aos nossos deputados, esses são estaduais, mas a 

gente trabalha também com os nossos deputados federais. Então que venha sempre mais esses 

recursos para termos esses investimentos e serem transformados em melhorias e serviços para a 

nossa população. Então totalizando os duzentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta e nove 

reais e dezesseis centavos, quase na sua totalidade da emenda, dos 100 mil reais, do Zanchin, e 

dos 150, do Deputado Búrigo, então nossos agradecimentos a eles. E agradecer toda a equipe lá 

do hospital, que nos recebeu e nos levou a conhecer todas as dependências do hospital, que é de 

qualidade, é de excelência a qualidade que estão sendo oferecido, a limpeza, a, toda a 

informação, digitalização que está sendo feita no nosso hospital e o cuidado e atenção que está 

tendo feita em todas as áreas, em cada bloco, em cada quarto e num todo para o nosso hospital. 

Então agradecer lá a Andréia, ao Piccoli que nos recebeu tão bem lá na sexta-feira, no hospital 

Fátima. Também um pouco agora, falando um pouco de esporte, ontem tivemos em Flores da 

Cunha o Circuito Giraffas 5k Runners, Desafio Terra do Galo. Então vim prestigiar um pouco, 

porque achei interessante e vi toda a movimentação, o empenho também da nossa Prefeitura e 

dos atletas e dos responsáveis aí, por organizar, e acreditei que fosse um evento necessário, um 

evento que ia ter sucesso como o foi. Então temos algumas fotos aí, só pra ilustrar um pouco. 
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(Exibição de imagens através da televisão). Então esse evento esportivo ocorreu nesse último 

domingo, dia cinco de março, reunindo mais de 250 atletas, nas modalidades Corrida de Cinco 

quilômetros, Caminhada e Corrida Kids. Além dos cinco melhores colocados no ranking geral, 

masculino e feminino, os atletas de corrida foram premiados com troféus e medalhas em 12 

categorias, divididas por gênero e idade. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal, por 

meio da Secretaria de Desporto, uma organização da Leão da Serra Eventos Esportivos e 

apoiadores. Então tivemos ontem um belo público, um belo acontecimento aqui em Flores da 

Cunha e os vencedores, os cinco primeiros nas categorias, então foi o Lúcio Alencar Bueno, com 

o tempo de dezessete minutos e quarenta segundos; o João Pedro da Silva, seguido também pelo 

Jonatas do Carmo Benites, o Luan Dupont e o Leomar Alves Rodrigues, esse então no 

masculino. E, no feminino, então a Marta Cenci, a Vanessa Held, a Bruna Aparecida Belfior 

Duarte, Fabiana Vargas, Natali Silva de Oliveira e tantos outros que participaram. Uma grande 

participação de atletas conhecidos aqui de Flores da Cunha, tem os jovens, já alguns mais 

experientes, mas teve uma boa participação, segundo os organizadores e pelo que eu pude 

perceber e anotar lá, e a gente viu que tem uma grande participação aqui do pessoal de Flores da 

Cunha. Então o tempo menor foi dezessete minutos e quarenta segundos e o, e o mais então, que 

foi quarenta e cinco com trinta e seis segundos, então era uma, ia até o pórtico, lá no norte da 

cidade, e voltavam. Então mais foi pela participação, tínhamos gente de Santa Catarina, não só 

aqui da região, era de Farroupilha, tinha de Bento e Garibaldi e tantos outros municípios. Então 

um evento muito interessante e legal. Então parabéns aos organizadores, patrocinadores, a 

Prefeitura, secretários e tantos outros, Prefeito César, Vice Márcio, o Wagner do Canto também 

que estava na organização, o Oscar Francescatto e a Marilei, que ela frequenta essas corridas, 

então ajudaram bastante também na organização para trazer esse evento para Flores da Cunha. E 

organizado e comentado e narrado lá pelo suplente de vereador Fernando Lucena Maciel, 

vereador esse de Vacaria, ele tem uma, ele é, tem uma escolinha e ele é também comunicador da 

rádio Fátima, lá de Vacaria. Então também agradecer ao Fernando Lucena Maciel, que é colega 

vereador, lá de Vacaria. Então parabéns a todos, que direta ou indiretamente fizeram esse evento 

acontecer em Flores da Cunha, principalmente aos nossos atletas de Flores da Cunha, que 

representaram tão bem o nosso município. Foi um belo evento com certeza. Então parabéns a 

todos, novamente, e que os nossos atletas continuem a nos representar pela nossa região afora aí, 

com suas habilidades, com as suas corridas e com tantos outros esportes, que a gente tem atletas 

aqui que praticam e levam o nome de Flores da Cunha. Quarta-feira então é dia oito de março, é 

o dia da Mulher, então a gente quer parabenizar a todas as mulheres pelo seu dia, esse ser tão 

importante em nossas vidas, então parabéns a todas as mulheres! Nossa Vereadora também, 

parabéns, a representante feminina na Casa, parabéns pelo seu dia e pelo dia de todas as 

mulheres! Por ora era isso, Senhor Presidente e Colegas Vereadores. Essa era a minha 

contribuição para essa semana. Uma boa noite e uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE DIEGO TONET: Encerrado o Grande Expediente, passamos ao intervalo de 

cinco minutos para organização da pauta da Ordem do Dia. (Intervalo).   

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 008/2023, que “Autoriza a transferência de recursos financeiros ao 

Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de R$250.000,00 e, autoriza a abertura 

de um Crédito Adicional Suplementar no mesmo valor”. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento: 

Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 

Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: O projeto está em discussão. 
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VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, então nós 

temos aí um repasse, como de costume, pra auxiliar o nosso hospital Nossa Senhora de Fátima. E 

só pra também esclarecer aos Vereadores, que está saindo da rubrica onde tem cirurgias, que foi 

o valor que a gente aportou ano passado, das emendas, mas esses valores são recursos próprios, 

não são os das emendas, a gente não pode liberar o das emendas pra passar pra eles como recurso 

livre, então para esclarecer isso. E também, pra aproveitar que eu busquei informação com a 

nossa Secretária de Saúde, a Jane, das nossas emendas, como é que estava o pagamento e a 

liberação pras cirurgias, então foram liberadas agora, em janeiro e fevereiro, 48 cirurgias de 

ortopedia de média complexidade, que vão ser realizadas no hospital São Carlos, em 

Farroupilha; e 45 cirurgias que vão ser feitas aqui no nosso hospital, pra cirurgia geral, vascular, 

ginecológica e proctologia. Elas já estão liberadas, então agora vai da agenda dos médicos e dos 

hospitais para a execução. Então praticamente nesse nível de cirurgia, que são de baixa e média 

complexidade, a gente teria zerado a fila de 2022. O que pesa ainda são as cirurgias de alta 

complexidade, que essa, sim, são um valor maior e que nós temos aí bastante pessoas 

aguardando também. Então dizer que esse recurso do, que vai pro hospital vai auxiliar também 

para exames, cirurgias, materiais, medicamentos, enfim, dar um fôlego aí pro hospital, que 

sempre no final do ano tem uma baixa de arrecadação, como ele é que nem uma empresa, ele 

também depende de recursos pra fazer a sua gestão financeira. Então nós estamos dando esse 

aporte e garantindo que o nosso hospital continue com qualidade os serviços prestados à 

população. Peço aos Vereadores que então aprovem este projeto. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

aproveitando a discussão desse projeto de grande importância pro nosso hospital, um montante 

de 250 mil reais que serão destinados à nossa saúde, à saúde do nosso munícipe. Apenas, tem 

algum representante do hospital aí no público? Não? Muito bem! Então valorizar esses valores 

que acabam sendo retirados de algum lugar que também precisa, pra dar prioridade, desvestir um 

santo e vestir outro, mas sempre na boa intenção. E apenas fazer elogios, agradecer a saúde que 

hoje é prestada no município, por parte do hospital, mas sempre com o dedo do Poder Público, a 

gente tem que valorizar isso. Até a gente destinou uma emenda aqui, em conjunto, e que eles 

continuem dando sequência. Só quem precisou, como a minha família precisou um tempo atrás e 

ainda vem precisando do sistema, sabe de quanto é importante a agilidade no momento em que a 

pessoa vem e precisa do, desses serviços. Fazer apenas umas contribuições, que é em questão de 

funcionalidade da estrutura, tem alguns quesitos ainda que o hospital precisa rever alguns 

conceitos, mas em questão de atendimento e profissionalismo aí, eles estão de parabéns! Fica 

aqui a minha contribuição, Senhor Presidente! Meu muito obrigado! 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, este recurso, recurso público que vai em auxílio ao nosso hospital, essa entidade que 

necessita sempre de aportes financeiros para manter a sua estrutura funcionando, como disse a 

Vereadora Silvana. Eles atendem parte SUS, atendem também convênio, enfim, o Município 

acaba tendo que suprir uma certa necessidade e outra parte dos recursos vem de emendas 

federais, inclusive também estamos trabalhando com a vinda de uma emenda de um deputado 

federal, através da bancada do PDT, e provavelmente virá. Então a gente trabalha e, sim, há 

cerca de dez dias, estive em reunião com a diretora administrativa do hospital, Andréia 

Francescatto, perguntando sobre as demandas, sobre as dificuldades, sobre a gestão. Ela nos diz 

que sim, sempre tem uma certa dificuldade muito na questão também do convênio, que poucas 

pessoas têm procurado atendimento através de convênio, as pessoas preferem o SUS, internações 

estava em baixa, enfim, cirurgias no final do ano dá uma diminuída e isso é o que faz girar a 

economia do hospital. Conversei também sobre gestão, ela falou que tem feito cortes, que está 

tentando melhorar essa questão de gestão financeira, principalmente trabalhar com estoque 

limitado, pra que não fique dinheiro parado lá em medicações, enfim, em linha pra sutura, de 

todas as coisas. É uma forma que eles estão encontrando pra reduzir os gastos e, também, 

depender menos desse recurso público. Então a gente vem fiscalizando, vem trabalhando e, sim, 
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a saúde é uma das prioridades, então a gente tem que aprovar esses recursos, porque não 

podemos deixar nosso município desassistido. Então sou favorável. Era isso, Presidente! 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, pessoas já cumprimentadas, ainda nesta Casa. Como dizia na tribuna antes, sempre é 

bom aportarmos recursos para o nosso hospital. Mas não só recursos, como foi apresentado, 

recursos de forma material aplicados em bens e serviços e equipamentos, mas os serviços 

também para o ser humano, como agora, esse aqui vai ser aplicado no custeio, nas despesas de 

hospital, cirurgias, exames e materiais e medicamentos. Então são importantes sim os 

equipamentos, toda a parte física e estrutural, mas também é importante pensar também nas 

cirurgias, de quem as vezes não tem plano de saúde, que é o que está acontecendo muito, essa 

migração dos planos para o SUS, então esses recursos são importantes para serem aplicado nas 

pessoas. Então sou favorável, Senhor Presidente! 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente! Eu também sou 

favorável a esse repasse. Sempre que essa Casa é requisitada a autorizar esse repasse do 

Executivo pro nosso hospital, eu sempre fui favorável. E entendo que o dinheiro que o Município 

repassa ele será revertido em ações para os munícipes, pra nossas famílias, pros nossos filhos, 

pais, pra quem necessitar do auxílio do hospital. Então todo o investimento que o Município 

pode fazer, claro que nós temos que trazer o hospital até esta Casa futuramente, pra demonstrar, 

trazer transparência a esses valores, pra que toda a comunidade fique sabendo onde esses valores 

são investidos, o porquê da necessidade do aporte do Município nesses valores. Quanto à ajuda 

ao hospital, eu também sempre trabalhei junto com o Deputado Afonso Hamm, por duas vezes 

consegui, através de emendas federais, trazer equipamento pro hospital, o aparelho de raio X, o 

gerador. Então tudo que a gente puder auxiliar, que está dentro das possibilidades de nós, como 

legisladores, a gente pode fazer, sabendo sempre que será revertido em prol da nossa população. 

Seja no hospital, seja na educação, seja em infraestrutura urbana, tudo se reverte para os 

munícipes. Então sou amplamente favorável. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Projeto de Lei nº 008/2023 está em votação. Os Vereadores 

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

eletrônica). Projeto de Lei nº 008/2023 aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 010/2023, que “Inclui os projetos 1619, 1620, 1621 e 1622 no Anexo III da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de 

R$91.772,00”. 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. 

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

comunidade que nos prestigia aqui. Esse projeto, na verdade, a gente também já passou por essa 

Casa o ano passado, ele trata de recursos que vieram do Estado, do projeto Avançar no Esporte, 

para a construção do vestiário no bairro União e, também, em São Gotardo, e a iluminação do 

campo do bairro União e a iluminação no Parque dos Pinheiros. Acontece que as obras não 

foram totalmente entregues ainda no final do ano, então a gente precisa reabrir essas rubricas 

esse ano, pra que qualquer necessidade de adequação e, também, pra fiscalização do Estado 

quando eles vierem fazer a entrega oficial das obras. Então é mais uma questão burocrática que a 

gente está pedindo então aos Colegas que aprovem este projeto. 

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

que nos acompanham. Estivemos, enquanto Comissão de Finanças, juntamente com o Colega 

Clodo Rigo e Horácio Rech, estivemos fazendo umas visitas onde estavam acontecendo essas 

obras, também no bairro União e nas demais. Então é sempre importante esses recursos 
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principalmente vindos do Estado, que são raros que aconteça a destinação de recursos para estas 

finalidades, então aproveitando bem esses recursos, aplicando nesses estádios, nesses campos e 

nessas ações que são feitas aqui no nosso município. Então acredito que, em breve, possam estar 

concluídas e nós, nesta Casa, podemos sim aprovar esses recursos que vem e estão sendo 

aplicados, mais uma vez, no nosso município. Sou favorável, Senhor Presidente! 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas, 

esses recursos, como a Vereadora falou, é mais uma questão burocrática assim pela inscrição e 

pela virada do ano. Mas é importante dizer, como eu falei na tribuna, que esse é um dos projetos 

que foi inscrito pelo departamento, através de um projeto de, do Avança Esporte, lá na Secretaria 

do Estado, e vem o recurso do Estado do Rio Grande do Sul para a conclusão dos vestiários do 

bairro União, São Gotardo e acho que é isso, né, iluminação também dessas duas localidades. 

Um recurso que está lá disponível, que a gente, através da inscrição de projetos, que é importante 

fazer com que todos, que as pessoas aprendam a inscrever esses projetos e buscar esses recursos. 

Então essa é, aqui está um exemplo que a gente consegue captar. Sou favorável a este projeto. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Eu também quero contribuir, dizendo que, até pra 

parabenizar o Vereador Angelo, porque o Vereador Angelo é um grande defensor dessa prática 

de, principalmente dessa inscrição dos atletas do nosso município nesses projetos. Tanto o 

Governo do Estado como o Governo Federal tem inúmeros projetos à disposição dos municípios, 

das entidades. Basta os Executivos terem pessoas capacitadas para levar ao conhecimento dessas 

entidades para que se inscrevam. Então esse aqui é um belíssimo exemplo! São obras que 

necessitavam nessas comunidades, principalmente nos campos do bairro União, Parque dos 

Pinheiros, na praça de lazer lá de São Gotardo e infelizmente são licitações públicas e já eram 

obras pra ter sido entregues ainda no final do ano passado. E por serem licitações públicas, 

acabaram atrasando, então as obras estão agora em, na reta final do execução, só aguardando a 

fiscalização por parte do Estado também, pra poderem ser entregue ao Município. Então sempre 

que tiver projetos desta natureza, eu serei amplamente favorável e, mais uma vez aqui, é 

intensificar que nossas entidades, nossos desportistas se atuem, consigam se inscrever nesses 

projetos, que nós temos muitos projetos que ainda nossos atletas não conseguiram se inscrever. 

Então quanto mais conseguirem se identificar com projetos pra buscar esses recursos, tudo que 

vier em prol do município é pra ajudar no esporte. Então sou amplamente favorável. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Projeto de Lei nº 010/2023 está em votação. Os Vereadores 

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

eletrônica). Projeto de Lei nº 010/2023 aprovado por unanimidade.  

Encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça os Projetos de Leis nºs 012 e 013/2023; 

para a Comissão de Finanças e Orçamento os Projetos de Leis nºs 009 e 011/2023.  

Passamos, agora, às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

Quero novamente convidar a todos para que no próximo domingo, dia 12, participem da festa em 

honra a São Valentin, na capela de São Valentin. Nesta ocasião, podemos confirmar a satisfação 

da comunidade de São Valentin com as melhorias feitas no entorno da capela. Também quero 

parabenizar a todas as mulheres, especialmente as mulheres florenses, pois neste dia oito, quarta-

feira, se comemora o dia Internacional da Mulher. Era isso, Senhor Presidente! Uma boa noite e 

uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereador Valdir. 

VEREADOR VALDIR FRANCESCHET: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas 

que nos prestigiam, assessores. Presidente, na verdade este vereador, suplente de vereador, já 
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estive nesta Casa por 12 anos, às vezes a gente relembra algumas coisas importantes nas 

discussões que já passou, isto é passado, e muitas vezes deixa nós alegre também no outro 

sentido. Mas nesses dias agora, próximo pra mim assumir na Casa, me surpreendi em muitas 

coisas, conversando com a comunidade. Estava eu vindo da minha terra Sobradinho, no 

domingo, tive que parar sete vezes pra atender sete ligações de solicitações, de pedidos da 

comunidade. Coloquei as culpa em vocês todos! Sim, mas eu não sou vereador! Não, mas você 

vai assumir! Isso me deixou, sabe, num lado até contente a procura e, do outro, um pouco triste 

também. Mas tudo bem, isso faz parte! As coisas mudam, as coisas às vezes no tentar caminhar 

pelo caminho certo, nós erramos também. Estamos de volta, com alegria, e vamos tentar de uma 

forma de outra, através desse Poder, desta Casa, que é do povo, buscar as soluções para os 

problemas que tem. Estou feliz, estou contente em retornar principalmente com bastante jovens, 

já tenho uma certa experiência também e com o apoio da própria comunidade. Era isso, 

Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereadora Silvana. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, quero também 

cumprimentar o Colega Vereador Feio e dar as boas-vindas a esta Casa. Tenho certeza que teu 

trabalho sempre foi exemplar aqui nessa Casa, como tua experiência também vai contribuir 

muito aí conosco. Bom, eu queria relatar um pouquinho das atividades da semana. Nós tivemos 

uma reunião importante da Procuradoria da Mulher, junto com a Michele, que é a Secretária de 

Desenvolvimento Social, e com o Creas, onde a gente alinhou então, as mulheres que forem 

atendidas aqui na Câmara, que buscarem auxílio pra questão da violência doméstica, a gente já 

tem um formulário onde vai encaminhar elas diretamente para o Creas, então pra elas poderem 

serem atendidas lá. E também nessa semana, visitamos o canil que está lá em reformas, 

acompanhamos um pouquinho o trabalho que está sendo feito de separação então dos animais, 

vai ficar muito bom lá o espaço também pra atender melhor os nossos bichinhos. Passei também 

aí pela estrada dos Bergoza, que começou a receber aí a camada da base. Logo, logo teremos aí 

mais uma importante obra sendo entregue pra comunidade. São quase quatro quilômetros de 

asfalto aí na comunidade. E, também, agradecer os Colegas Vereadores e a quem esteve presente 

aqui, na quinta-feira, que nós fizemos o lançamento aí da campanha “Seu Imposto Fica Aqui”, 

agradecer os servidores da Casa que estão nos auxiliando nesse projeto. É uma sementinha, 

como a gente falou, que estamos plantando, com o objetivo do Imposto de Renda ficar aqui pro 

Conselho do Idoso e pro Conselho da Criança e do Adolescente. São recursos importantes, 

significativos, que acabam indo pra Brasília e, depois, a gente tem que ir lá buscar, mendigar 

através de emendas pra voltar. Então, no ano passado, a gente conseguiu deixar no município 

quase 98 mil reais, mas o montante era de 800 mil que podia ter ficado aqui e que seriam ações 

importantes sendo realizadas pelas duas áreas da criança e do idoso. Então fizemos questão 

também de, dos conselhos prestarem conta do trabalho, fizeram uma prestação de contas, que às 

vezes as pessoas não querem deixar o imposto porque não sabe onde vai ser aplicado. Então eles 

explicaram, principalmente as despesas aí do Fundo da Criança é pro abrigamento daquelas 

crianças que são afastadas das famílias, então tem um local que as recebe, então tem que pagar 

por isso. Do idoso, a gente fez um aporte o ano passado, através do fundo, de 100 mil para a 

construção do Centro de Convivência, que também está iniciando agora e, também, as atividades 

aí do câmbio e do mês do idoso também foram feitas com esses recursos. Então pedir aos 

Colegas que nos ajudem a difundir essa ideia cada vez mais na comunidade. Era isso, Senhor 

Presidente! Muito obrigada! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereador Carlos Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, muito obrigado! Faço uso 

aqui nas minhas Explicações Pessoais começando, mencionando aqui o Presidente do Sindicato 

Ricardo Pagno. Estivemos na cantina, aqui em Flores da Cunha, em um momento muito 

conturbado, momento que estava dando quase dezesseis horas de atraso pra um agricultor 
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descarregar o seu produto, a sua uva, foi chamado o Ricardo Pagno pra intermediar essa 

conversação entre o produtor e empresário, pra que tivessem algumas condições melhores até 

pros motoristas que vinham até a cantina, pelo atraso, alimentação, banheiros. Então eu faço aqui 

uma menção a ele, ao Ricardo, que prontamente esteve lá conversando com os nossos 

agricultores, conversando aqui com a população, tanto de Flores da Cunha quanto Nova Pádua, e 

dentro de aí 24 horas foi amenizado o problema. A gente entende que o foco da uva isabel estava 

saindo naquele momento e, por isso, aquela grande quantidade de caminhões, então devo aqui 

mencionar e parabenizar pela sua atuação. Na mesma oportunidade, faço aqui minha fala em 

defesa, como sempre fiz aqui nessa Casa, em relação aos nossos agricultores, pessoas honestas, 

trabalhadoras e que, por muitas vezes, Senhor Presidente, não merecem estar passando por essa 

generalização que vem sendo passado agora. Infelizmente a mídia, de uma certa forma, entende 

de um lado, às vezes nem tanto o lado do agricultor e todo mundo acaba sendo colocado dentro 

do mesmo saco e, nesse sentido aí a, todo mundo acaba sendo prejudicado de uma certa forma, 

não só agricultor, como as empresas. Então defendo aqui, faço das minhas palavras as palavras 

dos Colegas aqui que me antecederam e, com certeza aí, que a gente possa estar resolvendo isso 

o quanto antes e que a mídia possa também divulgar a verdade. Aproveitando o gancho, também 

falo aqui da escavadeira hidráulica de pequeno porte, já que a gente tocou no assunto da 

agricultura, uma emenda que este Vereador aqui trabalhou, em parceria com o Deputado Federal 

Giovani Feltes, no valor de 150 mil reais. Infelizmente a nossa imprensa aqui no município não, 

ainda não divulgou, pelo menos foi o que eu percebi nos meios de comunicação ou no jornal 

impresso, mas a gente faz questão aqui de reforçar a importância que isso vem pro município de 

Flores da Cunha, pros nossos agricultores e pra quem um nosso munícipe venha a precisar, tanto 

pra fazer um serviço em ambientes confinados e quanto a gente possa estar aí ocupando esta 

máquina. E pra finalizar, Senhor Presidente, então parabenizar a todas as mulheres, próxima 

quarta-feira, dia oito, dia Internacional da Mulher, principalmente as nossas assessoras, nossa 

Vereadora e as mulheres que se fazem presente aqui na noite de hoje. Fica aqui minha 

colaboração e meu muito obrigado. 

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

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

Vereadora; pessoas que ainda nos acompanham. Dizer que nas últimas semanas estivemos em 

contato bastante, quase que diariamente, com o Presidente da Associação de Amigos de Flores 

da Cunha, o Gabrielle Galletti, que é um italiano da província de Belluno, na cidade Sospirolo, 

que é irmã gemellaggio, como se chama lá na Itália, com nossos amigos de, do Sospirolo aqui no 

Brasil. Então são duas associações irmãs que trabalham em prol desses municípios, a comuna de 

lá com o nosso município daqui. Então ele está já uma, uns 10 dias aqui na nossa cidade. No 

último dia 13 então, estiveram se reunindo aqui, eu não pude estar presente, mas esteve o 

Rudimar Ferrarini, que ele representou a associação e demais, com o Prefeito César, para se 

trabalhar numa obra conjunta que marque esse gemellaggio, esse, essa irmandade, esse impacto 

de irmãos aí entre os municípios aqui do Brasil e lá na Itália, lá em Sospirolo. Então está se 

vendo um quadro aí na Casa da Cultura e eles vão fazer uma pintura, vai trazer uma artista 

italiana ali, uma De Bastiani, e ela fará um quadro aqui que representa essa fraternidade aí, essa 

fratelança, como dizem os italianos, e será feita a mesma pintura com, lá também, lá na Itália. 

Então é um laço importante que se estreita com os nossos amigos italianos, então tem que, a 

gente, todos praticamente somos descendentes lá da região do vêneto. Então no sábado, dia três, 

dia quatro, estivemos na colônia Muraro, numa janta com os nossos amigos de Sospirolo e o 

nosso amigo Gabrielle Galletti então, mais uma vez acertando sim essas ações que serão feitas, 

possíveis intercâmbios, conhecimento das nossas crianças e nossos jovens e adultos para esses 

intercâmbios de conhecimento nessas cidades irmãs. Também dizer que as notícias, como os 

meus Colegas antecederam, a generalização de um fato negativo que afeta todo um setor nos 

magoa, nos machuca. A gente sabe da importância da história há décadas, que a nossa gente 

recebe trabalhadores e sempre foram tratados com dignidade, com respeito, por isso há muitos 



 

Anais 2.747, da Sessão Ordinária do dia 06 de março de 2023. 402 

que permanece por anos trabalhando nas nossas empresas e nas nossas famílias do nosso interior. 

Então que não seja a generalização que penalize todo o nosso setor, empresas e agricultores que 

tanto trabalharam pra construir essa história e às vezes, por um fato isolado, acredito que sejam 

punidos esses, os responsáveis, mas que toda a nossa cadeia, a nossa, a nossa região da serra 

gaúcha e todo um setor não pague por esses, esses importunos que acontecem à contragosto da 

nossa população, porque não é a nossa tradição aqui na nossa região. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereador Clodomir José Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu vou fazer, agora aqui, um 

relato das obras do Executivo, fazer o papel da nossa Líder de Governo que está meia lesionada 

hoje, então ela pediu pra mim fazer alguns comentários. Então ontem, nós tivemos aí na, o 

município então o Circuito Girafas 5K Runners, Desafio Terra do Galo, ontem de manhã. 

Obrigado ao Vereador Ademir, pela participação. Na parte da tarde então, tivemos o dia 

Municipal do Suco de Uva, um projeto de lei do nosso Prefeito Municipal César Ulian. Então o 

primeiro ano, primeiro domingo do mês de março então dedicado ao dia Municipal do Suco de 

Uva, então a primeira realização desse evento. Também foram abertas as inscrições para o 

concurso das soberanas da Festa da Vindima 2024, ano do centenário do município. Então nós já 

temos uma candidata inscrita no concurso. E, pra quem gostaria de participar, as entidades, as 

moças bonitas da nossa cidade que quiserem representar, então o regulamento completo está no 

link da Fenavindima. Também convidar a todos para que no próximo sábado, nós teremos aqui a 

revitalização do Campanário. Então no dia 11 de março, teremos a reinauguração do Campanário 

e, logo após então, jantar no Salão Paroquial, servido o nosso prato típico, que é o nosso 

menarosto. Então todas as pessoas que tiverem interesse, só procurar os ingressos aqui na, no 

Executivo Municipal, através da Secretaria de Turismo e Cultura. E eu acho que era esses os 

recados. Também, falando com o Secretário de Obras com relação a esses pedidos de, 

principalmente a operação tapa-buracos, a gente sabe que cada, de tempos em tempos, isso 

acontece principalmente na época de chuva, então, na próxima semana possivelmente, se o 

tempo ajudar, estará rodando o asfalto, então eles estarão fazendo uma revisão praticamente de 

toda cidade nesses tapa-buracos. Até pedindo pra população, quem tiver indicação, pode acessar 

o whatsapp do Obras pra enviar os pedidos, que serão todos atendidos. E com relação também a 

esse problema dos tapa-buracos, nós temos um problema sério na cidade, que é definir de quem 

que é pra consertar esses buracos. Que nem o Vereador Guga falou antes, tem um buraco grande 

aí na Heitor Curra, que a maioria da população pensa que é responsabilidade da Prefeitura, só 

que a responsabilidade é da Corsan. Então esse, esse tipo de informação tem que chegar até os 

munícipes. O que é, a Corsan abre, a Corsan fecha. Se é conserto de tubulação de cano da água, é 

responsabilidade da Corsan e quando for da Prefeitura, então que seja cobrado da, do Executivo 

Municipal. Era isso. Obrigado, Presidente! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereador Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, na última sexta-feira, 

através do nosso Deputado Federal Carlos Gomes, nós estivemos, recebemos na nossa cidade a 

embaixadora da República Dominicana, Senhora Patrícia Villegas, e, também, o cônsul da 

República, República Dominicana, onde num jantar, num almoço com empresários do setor 

vitivinícola do nosso município, onde eles relataram que gostariam de exportar para aquele país, 

só que tinha uma barreira muito grande onde não conseguiam fazer com que seus produtos, 

vinhos, pudessem ser comercializado naquele, naquele país. Onde ela nos colocou que não tem 

nenhuma marca de vinhos do Brasil que, que está sendo comercializado lá, sabendo que o país 

tem 11 milhões de habitantes e só no ano passado teve oito milhões e meio de pessoas, turistas 

de outros países visitando então a República Dominicana. Também ela nos relatou que nosso 

município ele tem que dar um salto na área do turismo, principalmente o turismo estrangeiro, que 

é esse que realmente vai trazer muitos recursos para o nosso, para o nosso município. Então ela é 
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uma pessoa muito influente dentro da República Dominicana e deixou bem explícito que essas 

vinícolas vai ter, vai ter condições então através deles de conseguir entrar com seus produtos lá. 

Participaram do, da reunião almoço, no caso, representantes da vinícola Panizzon, também da 

vinícola Mioranza e, também, da Boscato, de Nova Pádua. Então nós acompanhamos durante o 

dia eles, gostaram muito da nossa cidade, elogiaram muito e com certeza vamos colher muitos 

fruto dessa visita aqui ao nosso município. Então a princípio, Senhor Presidente, era isso. Meu 

muito obrigado e tenham todos uma boa noite e uma boa semana! 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Colegas Vereadores, quero também falar um pouco sobre os 

trabalhos, os trabalhos de fiscalização com Vereadores. Eu transito pelo nosso centro do 

município todos os dias, tanto a pé como de carro, colhendo algumas informações sobre 

melhorias, principalmente no que diz respeito ao binário, que é o assunto, um dos assuntos do 

momento, agora já está se estabilizando. E levo sempre ao Executivo, através do diretor de 

Trânsito, através do nosso Prefeito. Inclusive hoje o Prefeito nos passou que está chegando uma 

nova sinalização, novas placas indicativas, novos elementos de sinalização pra melhorar um 

pouco aí a sinalização e tirar alguma das dúvidas ainda que os motoristas têm, sempre tentando 

melhorar. Então eu tenho feito essa cobrança, tenho participado ativamente aí no nosso centro e 

conversando com o diretor de Trânsito. Várias sinalizações vão ser colocadas pra reforçar aí 

então e facilitar o acesso dos motoristas e quem transita pelo centro. Alguns pontos de conflito 

ainda estão sendo avaliados e, logo, o Executivo também nos, estará dando respostas. No mais 

era isso. Agradeço pela atenção de todos! 

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

da Presidência. Na semana que passou, estive representando esta Casa nos seguintes eventos. 

Primeiramente gostaria de agradecer ao Vice-Presidente desta Casa, o Vereador Luiz André de 

Oliveira, que conduziu a sessão da Câmara no dia 27/02, quando eu estava representando o 

Poder Legislativo em Brasília. Também queria dizer então, que através das visitas aos deputados 

e senadores, juntamente com o nosso Prefeito César Ulian, nós conseguimos então conquistar 

cerca de dois milhões e novecentos mil reais, que serão destinados brevemente então ao nosso 

município de Flores da Cunha. E uma outra agenda importante que nós fizemos, então nós 

participamos de uma agenda organizada pelo Mobi Caxias, com o Vice-Presidente da República 

e, também, Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, 

aonde elencamos pautas regionais, como o aeroporto de Vila Oliva, o porto marítimo de Arroio 

do Sal e a infraestrutura de rodovias, desenvolvimento turístico e revisão da tabela SUS, que 

contribuirão para o desenvolvimento econômico e local. Também, em Brasília, estivemos no 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia acompanhando a comitiva do Mobi 

Caxias, onde nos foi apresentado ferramentas de software para auxiliar na gestão dos municípios. 

No dia 05/03, então no domingo, participei do dia Municipal do Suco de Uva, em Flores da 

Cunha, primeiro evento ocorrido na praça da Bandeira, com a presença de vinícolas 

comercializando suco, além da Secretaria de Turismo e da Associação Fenavindima, que 

estavam divulgando a próxima Festa Nacional da Vindima e a abertura das inscrições das 

candidatas ao trio de soberanas. Queria lembrar também a todos, que na próxima quinta-feira, às 

19:00 horas, a recepção às 18h30min, haverá a entrega do Certificado Mulher Cidadã à Senhora 

Maria Branchini da Silva, representando a Apae. E já antecipando, gostaria então, em nome da 

Vereadora Silvana, de todas as assessoras da nossa Casa, cumprimentar e parabenizar todas as 

mulheres presentes também pelo dia oito de março, dia da Mulher, então parabéns a todas 

também! E também, reforçar o convite também já feito pelo Colega Clodo a todos, para o evento 

de inauguração do projeto de restauro e requalificação do Campanário de Flores da Cunha, que 

acontecerá então no próximo dia 11/03, às 20:00 horas, no largo da igreja. Importante então a 

participação de todos neste evento que enaltece um dos símbolos mais tradicionais e belos do 

município. 
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Agradeço então a presença de todos e a proteção de Deus, e declaro encerrada a sessão ordinária 

deste dia 06 de março de 2023, às 19h38min. Uma boa noite e uma boa semana a todos!  
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