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SESSÃO 2.748 – SESSÃO ORDINÁRIA 

13 de março de 2023 

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

plenária ordinária deste dia 13 de março de 2023, às 18h05min. Saúdo a presença dos Colegas 

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

através do Facebook Câmara de Vereadores. Também, ao Chefe de Gabinete Daniel, que se faz 

presente. 

                                               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 CMS nº 003/2023, do Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Flores da Cunha, 

que informa a nova composição da Mesa Diretora deste colegiado para a gestão do triênio 

2023/2025: Presidente, Alcides José Fontana; Vice-Presidente, Maria de Fátima Marcante 

Mattana; Primeira Secretária, Gisele Oltramari Meneghini; Segunda Secretária, Marisa Sonda 

Pelissari; e encaminha a Resolução CMS-FC nº 184-019/2022, para conhecimento dos 

Vereadores.  

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

recebidas pela União ao Município de Flores da Cunha relativo ao mês de fevereiro de 2023, 

para conhecimento dos Vereadores.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 014/2023, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Denomina de Estrada 

Mansueto Molon uma via pública localizada na Linha 100, no município de Flores da Cunha.  

Indicação nº 031/2023, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal o reparo de um buraco na rua Heitor Curra, nº 2542, no Centro, conforme imagem 

anexa a esta indicação.  

Indicação nº 032/2023, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal o reparo no assentamento dos paralelepípedos na rua Caetano Boscato, no bairro 

Aparecida, conforme imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 033/2023, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a limpeza e a pintura da estrada que liga o distrito de Mato 

Perso ao bairro Forqueta. 

Requerimento nº 004/2023, de autoria do Vereador Valdir Franceschet, que requer o envio de um 

requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa cópia do(s) 

estudo(s) do binário e que informe qual será o valor para sua implantação. 

Requerimento nº 005/2023, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que requer ao 

Presidente desta Casa a convocação de sessão solene para conceder homenagem ao Rotary 

Brasil, em celebração aos 100 anos de fundação do clube no Brasil, nos termos do artigo 193 do 

Regimento Interno desta Casa, sugerindo o dia 25 de maio de 2023 para a realização desta 

solenidade.  

Ofício nº 014/2023, do Líder da bancada do Republicanos, Vereador Luiz André de Oliveira, que 

indica o seu nome para integrar a 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.  
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EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Convite encaminhado via whatsapp desta Casa Legislativa, da Presidente da Liga Feminina de 

Combate ao Câncer de Flores da Cunha, Senhora Angélica Severo, para participar da palestra e 

jantar “Você sempre pode ir além”, com o palestrante Otelio Drebes, no dia 21 de março de 

2023, às 19:00 horas, no Salão Paroquial de Flores da Cunha.  

Cartão de felicitações de Páscoa de Dom José Gislon, Bispo da Diocese de Caxias do Sul.  

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

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, público aqui presente, faço aqui meus cumprimentos à imprensa, Presidente do MDB 

Élio Dal Bó, temos aqui o Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, demais representantes da 

comunidade, Susin se faz aqui também prestigiando nossos trabalhos. Senhor Presidente, destaco 

aqui minha indicação aonde indiquei alguns reparos no paralelepípedo da rua Caetano Boscato, 

bairro Aparecida, a rua aonde eu resido e alguns, e já vem há alguns, alguns meses com 

danificações no paralelepípedo pelo fluxo de veículos, caminhões só naquela pequena rua, 

porque ela não é uma rua que atravessa o bairro, tem no mínimo quatro CNPJs lá. Está aqui o 

Alex Eberle, que se faz presente também e trabalha naquela rua e sabe que lá todo dia, no 

mínimo, dois ou três caminhões carregam ou descarregam mercadorias, principalmente por ter 

um e-commerce e outros empreendimentos lá. Então a gente pede uma atenção aí do nosso 

Executivo, principalmente a Secretaria de Obras, que quando possível, sim, se faça então o 

conserto daquela rua. Fica aqui meu agradecimento e muito obrigado! 

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

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Retiro, Senhor Presidente! 

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

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

Vereadora; pessoas que nos acompanham, a imprensa, servidores da Casa; em especial, Chefe de 

Gabinete Daniel Gavazzoni; o MDB, com o Élio; o nosso amigo Alex, do Parla Talian; e a 

comunidade e as pessoas que nos visitam nessa noite e os que nos ouvem através do Facebook. 

Ocupo este espaço, Senhor Presidente e Colegas, para fazer defesa a uma indicação que 

protocolamos nessa semana. É já uma indicação recorrente nessa Casa aqui, já foi protocolada 

em outras oportunidades devido à importância que esse pedido tem, onde solicitamos ao Prefeito 

Municipal para que seja providenciado, junto aos órgãos competentes, tem o Estado também que 

tem essa participação nesta estrada, a limpeza e a pintura da estrada que liga o distrito de Mato 

Perso ao bairro Forqueta de Caxias, limite com nosso município vizinho. Através dessa presente 

indicação, pretendemos oferecer melhores condições de visibilidade aos usuários da via 

mencionada, uma vez que, devido ao desgaste do tempo, a pintura já está deteriorada, 

dificultando a orientação do trânsito. Além disso, se faz necessária a limpeza da mesma, para que 

haja o perfeito escoamento da água e para que não ocorra entupimento dos bueiros à beira da 

estrada e as perigosas aquaplanagens. Então eu passei recentemente também à noite e é muito 

complicado a gente ter que trafegar por aquela via e a gente está solicitando então que o nosso 

Executivo, os nossos secretários intercedam junto aos responsáveis também do Estado essa 

solicitação para essa via ali do nosso distrito de Mato Perso, que tem essa saída lá pra 122 

através dessa estrada. Então esperamos que seja atendido brevemente. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 
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Com os vereadores inscritos. Passo então a palavra, a Presidência ao Vereador Luiz André de 

Oliveira para fazer uso da tribuna.  

PRESIDENTE PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Com a palavra o Vereador 

Diego Tonet. 

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

nos acompanha aqui nesta noite, também a imprensa, aqueles que nos acompanham também de 

casa. Gostaria de iniciar a minha fala de hoje falando sobre um momento histórico, eu diria 

também, para Flores da Cunha, que foi a nossa reinauguração da revitalização do nosso 

Campanário, nosso maior símbolo que está na nossa bandeira de Flores da Cunha e que, sem 

dúvidas, é o símbolo maior que representa o nosso município. E eu falava também no meu 

discurso, enquanto representava a Câmara no último sábado, lá na praça, que contou inclusive 

com um público grandioso, que estava ansioso também para ver como é que tinha ficado essa 

obra após praticamente quase 10 meses em que ela permaneceu em obras de restauro. E, 

particularmente, todos aqueles que eu falei e pude também acompanhar, através das redes 

sociais, muitos se impressionaram com o resultado. Os Colegas vários estavam lá também 

presentes e puderam ver o quanto ficou bonito esta obra. E como eu falava no sábado, eu 

acredito que é uma responsabilidade muito grande que nós temos como comunidade, enquanto 

vereadores também, de preservar este monumento, que foi feito, foi iniciado lá no ano de 1946, 

há 76, vai fazer 77 anos acho que, se não me engano, agora, em outubro, e finalizado em 1949, 

uma obra de mais de 70 anos, que já apresentava vários fatores ali que levaram então a ser feita 

esta restauração. E foi feita também toda então a parte de iluminação, a parte interna, um 

memorial ali no, na parte de entrada do Campanário, que também pude estar visitando no 

sábado, e que sem dúvidas vem pra abrilhantar ainda mais a nossa cidade e marcar positivamente 

também como símbolo que atrai muitos turistas para a nossa Flores da Cunha. Então tenho só a 

parabenizar a toda a comunidade, quem esteve envolvido, as empresas patrocinadoras também 

deste belíssimo, desta belíssima obra de restauro, e Poder Público, as associações, enfim, que 

foram todos que, de alguma forma, estiveram. Quem também esteve abrilhantando, através da 

arte, a pintura dos tapumes que cercaram o Campanário durante a obra de restauro também, 

deixo os parabéns a todos, sem distinção, para quem esteve então contribuindo então para que 

esta obra também fosse possível. E eu queria também falar que, na noite de sábado, nós tivemos 

a alegria também de receber o Deputado Estadual Guilherme Pasin, então ele esteve 

intermediando uma emenda parlamentar do nosso Senador Heinze, no valor de 300 mil então 

para a área de infraestrutura do nosso município de Flores da Cunha e, também, 100 mil reais 

para o nosso hospital Nossa Senhora de Fátima. Então é uma alegria enorme também termos 

contado com a presença do deputado. E, também, recentemente, junto com o Prefeito César, eu 

estive em Brasília onde que também pudemos visitar o gabinete do Senador Heinze e, desde lá, 

já vínhamos dialogando e ele já vinha anunciando então esta emenda de 300 mil reais e, também, 

a ajuda pro nosso hospital. Então só temos a agradecer aos dois parlamentares toda a ajuda que 

vem, toda a ajuda que vem pro nosso município, como vários Vereadores já mencionaram aqui 

anteriormente, ela é sempre muito bem-vinda. E eu gostaria de aproveitar também hoje, para 

fazer uma breve prestação de contas sobre a viagem que fiz junto ao Prefeito César Ulian, entre 

os dias 27 de fevereiro e retornando no dia dois de março, então da nossa caminhada lá em 

Brasília, onde a gente pode visitar ministérios e, também, os gabinetes de senadores e deputados. 

Então, junto aos ministérios visitados lá em Brasília, eu tenho aqui o destaque pro Ministério da 

Cultura, onde estivemos buscando a celeridade na aprovação de um projeto para pagamento de 

uma feira do livro. Também, no Ministério do Desenvolvimento Regional, também chamado do 

MDR, onde tratamos sobre as obras do travessão Gavioli e das ruas Ernesto Alves e Positano, 

que elas já estão licitadas e aguardam, agora, a liberação por parte então do ministério citado. 

Então essas obras estão apenas aguardando lá no Ministério. E a gente encontrou uma certa 

dificuldade, eu digo, pra, no acesso aos ministérios, não está fácil de se localizar ainda em 

Brasília. Eu confesso que tem que caminhar, a gente vai pra um lado, vai pro outro e é difícil de 
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tu chegar até a pessoa que realmente vai te ajudar e vai resolver. Então já, na segunda de tarde, 

quando nós saímos aqui na segunda de manhã, na segunda de tarde, duas e meia, três horas, já 

começamos a caminhar nos ministérios. E é difícil conseguir solucionar os problemas devido à 

grandiosidade, eu digo, dos ministérios, mas também, ainda, por não estarem, ao meu ver, um 

tanto organizados lá em Brasília. Claro que teve a transição de governo, a gente entende tudo, 

mas ainda está bem conturbado as coisas por lá. Também estivemos numa agenda com o Vice-

Presidente e Ministro do, Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, 

Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Então, nesta reunião, a gente esteve 

acompanhando o grupo do Mobi Caxias, que é formado por várias lideranças, não somente de 

Caxias, mas da região. O reitor da Universidade de Caxias do Sul também esteve acompanhando, 

empresários, prefeitos de diversos municípios, dentre eles, também prefeitos da região do litoral 

de Arroio do Sal e, também, de Terra de Areia. E lá foi elencado então as pautas regionais para 

contribuir com o desenvolvimento econômico local. Um deles, uma das pautas, foi o aeroporto 

de Vila Oliva, o porto marítimo de Arroio do Sal e, também, foi falado sobre infraestrutura de 

rodovias, desenvolvimento turístico e revisão da tabela SUS. Então uma reunião muito 

importante lá, onde que foram levadas demandas não somente de Flores da Cunha, mas de um 

modo regional. Então todas pautas que vêm com certeza para agregar também muito para o 

nosso município e região. Também, outra reunião que a gente fez, juntamente com o Mobi 

Caxias, foi também no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, onde foi 

tratado sobre reforma tributária, desburocratização, governo digital e parcerias inovadoras. Então 

conversamos com alguns secretários, diretores deste Ministério. Também, um dos que estavam 

presentes é um ex-governador do Distrito Federal, agora não lembro certinho o nome, mas estava 

ali presente, hoje está trabalhando dentro deste Ministério e que ajudou também bastante com as 

suas ideias e entendendo um pouco das nossas demandas. Quanto às visitas a gabinetes de 

senadores e deputados, então estivemos no gabinete do Senador Luiz Carlos Heinze, que 

confirmou então o repasse de 300 mil após a apresentação do projeto de requalificação da 

avenida 25 de Julho. E além, deu destaque também pra projeto de lei que ampliou repasses para a 

saúde, beneficiando então o nosso hospital Nossa Senhora de Fátima, aqui de Flores da Cunha. 

Também estivemos no gabinete do Senador Hamilton Mourão, apresentando então demandas e o 

projeto de requalificação da avenida 25 de Julho, então nosso ex-vice-presidente da República, 

também pudemos estar lá conversando com ele. Também estivemos visitando o gabinete do 

Deputado Federal Carlos Gomes, nosso parceiro, que já vem auxiliando há muito tempo nosso 

município de Flores da Cunha e que confirmou a destinação de 300 mil para o custeio na área da 

saúde. Então também muito bem recebidos lá no gabinete do deputado e que frequentemente 

vem a Flores da Cunha, gosta da nossa cidade e que tem nos ajudado muito. Também estivemos 

no Deputado Federal Covatti Filho, onde alinhamos a destinação de recursos para a construção 

da ciclovia e pista de caminhada na estrada Antônio Soldatelli, que liga a área central do nosso 

município ao bairro de Nova Roma. Então uma demanda que a população, enquanto nós 

estávamos em Brasília, também vinha muitas vezes as solicitações através das redes sociais e, 

também, fizemos esse pedido junto ao deputado, que confirmou então que no mês de abril então 

será destinado, será confirmado o recurso de 250 mil também para ser empregado nesta obra. No 

gabinete então do Deputado Federal Marcel Van Hattem, não conseguimos encontrar o 

deputado. É difícil encontrar todos os deputados nos gabinetes, mas encontramos o Chefe de 

Gabinete lá, que é o Giuseppe Riesgo, que também então confirmou a destinação de emenda de 

500 mil reais para a obra de requalificação da avenida 25 de Julho, por meio então do chefe de 

gabinete citado. Então também fomos muito bem recebidos e agraciados com um valor 

considerável, que será empregado nesta importante obra para o nosso município aqui de Flores. 

Também estivemos presentes no gabinete do Deputado Federal Maurício Marcon, que confirmou 

então a emenda de 1,4 milhão para Flores da Cunha, dividido em projetos anuais, priorizados por 

votação popular, com, elencando então, com elencamento de três projetos para apreciação e 

votação comunitária em 2024. Então o nosso, o Deputado Maurício Marcon então anunciou que 

ele estará desenvolvendo, junto à sua equipe, um aplicativo, onde será possível a comunidade 
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também, será cadastrado dentro deste aplicativo três projetos e os três projetos, três não, vários 

projetos, no caso, e os três projetos mais votados lá dentro, pela comunidade, qualquer um da 

comunidade pode entrar e votar, então ele estará destinando os recursos, esses 1,4 milhões serão 

destinados anualmente, gradativamente, um pouquinho por ano, mas para atender esses projetos 

conforme a comunidade vai elencando as prioridades. Também estivemos visitando, lá em 

Brasília, as Deputadas Federais Any Ortiz, explanando um pouco das demandas do nosso 

município, também a Deputada Federal Denise Pessôa e os Deputados Federais Giovani Cherini 

e Heitor Schuch. Então também apresentamos a eles as nossas demandas aqui de Flores da 

Cunha e solicitamos o apoio para que também, dentro do possível, eles estejam encaminhando 

algum recurso. Confesso que nesses dois dias, dois dias e meio que estivemos lá, foi uma 

caminhada árdua. Quem pensa que ir a Brasília é passear, não é verdade. Alguns Colegas aqui, 

meus Colegas Clodo, Silvana, Luizão, Angelo já estiveram lá e sabem o quanto é difícil ficar 

peregrinando, pedindo, batendo a porta dos deputados. Muito, muitas vezes é difícil encontrá-los 

e às vezes se encontra também uma fila lá de pessoas, de vereadores e prefeitos de outros 

municípios que vão lá em busca de recursos. Então é um trabalho difícil, não é fácil ir lá e pedir. 

Às vezes a gente acaba sendo, de certa forma, por alguns parlamentares, humilhado. A gente 

chega lá e eles olham, como Colega Clodo já expôs várias vezes, eles olham na lista lá na parede 

e olham, Flores da Cunha, a gente teve, sei lá, 80 votos, e vocês vêm aqui pedir ajuda pra nós? 

Então é constrangedor muitas vezes a gente ir lá e pedir. Foi a minha primeira experiência de ida 

a Brasília enquanto vereador, mas confesso que é um trabalho difícil, sabe? E não encontramos 

todos os parlamentares que gostaríamos de ter encontrado lá infelizmente, em outras bancadas, a 

gente falou com pessoal do gabinete que trabalha dentro, deixou algum ofício também lá, pra 

que, dentro do possível, o recurso seja aportado. E uma coisa que me chamou bastante atenção, 

estive somente eu, enquanto vereador, e o Prefeito indo pra lá, mas lá eu me deparei com 

algumas comitivas de outros municípios. E o município de São Luís Gonzaga, um município 

com um porte muito parecido com Flores da Cunha, 35 mil habitantes, estavam lá cerca de sete 

vereadores. E na Câmara deles, eles têm 11 vereadores lá naquele município, sete vereadores, 

um de cada partido, um representante de cada bancada. E certamente, quando se vai com uma 

representatividade maior pra Brasília, é mais fácil bater à porta dos deputados, é mais fácil 

chegar num partido que muitas vezes a gente não tem alguém conhecido lá dentro para pedir o 

recurso pro nosso município e, sem dúvidas, é muito importante. Eu tinha uma visão antes de ir, 

mas depois de retornar de Brasília, eu entendi como funciona o sistema, como a política de fato 

funciona em Brasília. E é importante sim, eu defendo sim que é preciso ir a Brasília buscar esses 

recursos, recursos que, aliás, não deveriam nem sair da nossa cidade, deveriam permanecer aqui, 

mas infelizmente, não é assim que funciona. E talvez nós, eu digo, meros vereadores, não 

teremos tanto poder para mudar isso no sistema. Então cabe a nós, enquanto parlamentares, 

enquanto representantes do município de Flores da Cunha, ir até Brasília, enquanto nos é 

possível e buscar o máximo de recurso que a gente consegue lá, que certamente será muito bem 

empregado no nosso município e retornará em forma de obras, investimentos na educação, na 

saúde e infraestrutura pro nosso município. Então essa é apenas uma das, uma forma resumida 

que eu encontrei também de prestar contas. Lembrando também que nessa viagem a gente 

conseguiu quase três milhões então de recursos que os parlamentares de lá prometeram pro nosso 

município e que, nos próximos meses e anos, nós estaremos recebendo graças a essa viagem que 

a gente fez até lá. Então, enquanto os vereadores puderem ir, eu estarei sempre apoiando, tanto a 

Câmara como os Vereadores que decidirem ir pra lá, porque eu acho que é bem proveitoso pro 

nosso município. Agradecer também a oportunidade e parceria do nosso Prefeito, que esteve lá e 

que também esteve batalhando muito para o melhor da nossa cidade de Flores da Cunha. No 

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

VEREADOR PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Devolvo a Presidência ao 

Vereador Diego Tonet. 
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PRESIDENTE DIEGO TONET: A palavra está à disposição do Vereador Horácio Natalino 

Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, cedo o meu tempo ao 

Colega Vereador Valdir Franceschet. 

VEREADOR VALDIR FRANCESCHET: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos prestigiam nesta Casa do povo. Presidente, dizer pro senhor que 

estava com saudades da Casa, todos nós, vocês também terão essa saudade com o passar do 

tempo. Se dissesse que não, eu estaria até mentindo. Na presença da população do nosso 

município com as suas reivindicações e com praticamente 100% dos Vereadores e da Vereadora, 

totalmente diferente da minha época. Eu sempre tive uma linha bem direta tanto com os cidadãos 

como na Casa e não consegui mudar. Se tem que dizer as coisas, nós temos que dizer! Muitas 

vezes a gente erra, erra também! Mas o momento que você errou, ter coragem pra dizer e 

também tu tem que ter coragem pra pedir desculpa. Quero agradecer, Vereador Horácio, pela 

oportunidade que o senhor está me dando com o tempo no Grande Expediente e pode contar 

comigo também. E dizer, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, além do agradecimento com 

o tempo do Grande Expediente do Vereador Horácio, disser aos senhores e às pessoas aqui 

presente, que as pautas e as colocações, neste curto período de tempo que saiu que eu iria 

assumir, vocês não imaginam, é bastante! E a cobrança, eu disse, mas senhor, senhora, mas é lá 

na Casa vocês tem que fazer esta cobrança, exigir, participar diretamente! Isso nos empolga, meu 

Chefe de Gabinete! Eu, se eu fosse prefeito, eu queria uma oposição forte, porque me ajuda a 

tomar posições depois. Eu vou levantar praticamente dois assuntos, que foi o que mais recebi 

ligações e contatos e estive presencialmente nesses lugares por diversas vezes. Um é um 

pouquinho menor, que é a escola infantil Irmã Tarcísia. Estive, por três oportunidade, 

conversando com os pais, com as pessoas que vão buscar as crianças e a reforma que foi feito lá 

na frente da escola para que quando as criança vão pegar o ônibus. Nós temos hoje um 

Município, para 2024, 187 milhões de reais, este é o orçamento, Município de Flores da Cunha. 

Aí, nós analisamos lá, ó, 25% é para educação, você não pode gastar menos do que isso, mas 

você pode! Se fosse duzentos, que está bem pertinho de duzentos, daria cinquenta mil, cinquenta 

milhões pra educação. Isso não é uma crítica! Nós temos, dentro da Administração, dentro da 

Prefeitura, vários arquitetos, engenheiros, por favor! Fizeram uma, um pequeno, uma pequena 

melhoria, mas o ônibus fica metade dentro e metade fora. Choveu no dia que eu estava lá, 

gurizada se molha todo. Essa é uma das reclamações. Não é tanto assim como a outra na questão 

dos horários que foram trocados. Inclusive até empresários vieram conversar comigo na questão 

dos horários. Mas com 25%, não tem como pagar uma hora extra na parte da manhã e uma hora 

extra de tarde? Duzentos e vinte alunos, mais ou menos. Mas será que não tem, aí um pai me 

disse, eu estou falando o que ele me falou, que pra pagar umas hora extra pra funcionário, pra 

melhorar o salário dele, não faz, mas ele está recebendo através disso. Se o senhor quer saber o 

nome e tal e coisa, então vamos denunciar essa questão! Isto o que ele me falou! Pode ter? Pode! 

Claro! Já aconteceu isto dentro da Administração, com um grupo de funcionários, terminaram 

sendo demitidos! Este mês recebia tantas pessoas e o mês seguinte, outras pessoas e, no terceiro 

mês, outras. Inclusive este Vereador recebeu. Foi processado pelo secretário da Administração e 

da Fazenda, porque é eles eram responsável, porque aumentou o custo do funcionalismo. E quem 

que tinha que cuidar, não era o secretário? Bom, nós estamos aumentando por que, se não entrou 

ninguém? Está onde o problema? E da Fazenda. Terminou no Fórum! É uma confusão bastante 

grande naquele período lá. Mas se eles não soubessem, eu acredito que até sabiam, de repente, 

eles ganhavam também, e era um volume bem grande. E este Vereador levantou esta questão, 

porque era injusto, injusto! Um grupo de funcionários, isoladamente, dentro da Prefeitura, 

recebia o valor e dividia cada, cada mês eu dividia com aqueles dois, depois, no outro mês, o 

outro dividia comigo. Isto acontece? Acontece! E se não fosse levantado por este Vereador, ia 

longe! Então é importante, muitas vezes não é só a oposição! Certo que a situação pode discutir 

lá dentro e deve discutir lá dentro com o prefeito, mas a oposição não! Ela tem que colocar aqui 
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na Casa do povo. Foi o que aconteceu com o projeto que ia ser implantado, há 12 anos atrás, da 

taxa de iluminação pública. Este Vereador saía pra rua, depois do horário de trabalho, ligava pras 

empresas todas que ele iria pagar x, um percentual da taxa de iluminação pública. Numa sessão 

extraordinária convocada só votava aquele projeto! O que que aconteceu? A pressão foi tão 

grande em cima dos vereadores da situação, que um não apareceu, mas deu sete voto a zero, 

contra. Assume o prefeito Lídio, ele veio falar comigo. Ô, Vereador Feio, eu vou encaminhar o 

projeto. Eu disse, prefeito, eu não posso te proibir de levar, de você encaminhar este projeto. O 

senhor pode encaminhar, mas o meu voto é contra e vou fazer o possível pra não aprovar o 

projeto! Até hoje, que eu sei, não foi encaminhado! Então estas posições que eu acredito que 

sim, são importantes. Então, por favor! Até eu, se eu fosse da situação, eu ia mexer com essa 

questão da escola, porque algumas horas extras você vai pagar pra funcionário, que tu vê pai que 

chega correndo com o carro, alguns voltam pro trabalho, voltam pro trabalho, larga a criança e 

outros vem alguém, o vizinho buscar a pé. O transporte às vezes, transporte, claro, é importante? 

Claro que é importante, mas você tem que esperar na parada! Às vezes dá duas quadra, três 

quadra, ele quer vim buscar a criança. E é uma preocupação também do pai ou da mãe que está 

lá trabalhando, com a criança! Será que está em casa? Será que não está em casa? Será que 

chegou? Volta atrás e também melhora aonde os ônibus estacionam ali, que o custo, aqueles 25% 

de cento e oitenta e seis milhões e oitocentos não é muito. E o pior, não vou dizer quem foi, 

conversando com a profe e tal, ela me disse, dá uma olhada, aonde cai toda a água, pro lado de 

cima da entrada, a água, fica uma quantidade de água aí, ela cai e entra pra dentro da escola. Ah, 

faz um bueirinho ali! Mas quem que não enxerga aquilo? É difícil? Não é! Custa quanto? Aí 

entra pra lá, a gurizada vem tudo com os pé dentro d’água. Então são coisas que eu acredito que 

a própria situação pode cobrar pra melhorar pra esses bebê, essas crianças que estão aí 

começando, que vai ser o futuro desse país, desse município. Uma outra questão que é polêmica, 

vocês sabem disto, já acompanharam e eu não vou dizer que eu fui 20 vezes lá, mais umas 15 

vezes eu fiquei acompanhando, final de semana, durante a semana quando eu estou aqui, eu 

passo de manhã, eu passo de tarde pra olhar, que é a questão da rodoviária. A culpa é só deste 

governo? Não, não é! Não é! Mas quem mexeu nisto foi este governo! Não adianta você balançar 

a cabeça ou você querer argumentar a Caxiense, mas quem tem que conversar, buscar uma 

solução é a Administração! Ou não? Quem que é? Mexeu? Já devia ter uma estrutura! Eu pedi 

umas fotos pra ser colocada, está colocando aí, (Exibição de imagens através da televisão), no 

município, do meu município onde eu nasci, Sobradinho, município humilde, 14 mil habitantes, 

14 mil habitantes e a rodoviária é esta aí, ó! Depois tem a parte de trás, que dá pra rua. Dá pra 

colocar lá um, dois, três, quatro, cinco, seis ônibus! Chegou na rua, entrou, vão até ali. Ali tem 

bancos, tem lancheria, uns bar, tem umas loja. Na praça, aqui é uma praça, do outro lado tem 

prefeitura, tem um monte de bancos, no dia que não chove não tem problema nenhum. Aí você 

vê, ó, essa é a parte de fora da rua, que sai pra rua. Tu atravessa e tem várias lojas aí e tal. A 

estrutura não é uma coisa caríssima, não é! Acho que deve ter lugar aqui em Flores da Cunha! 

Ou não? Aí você vai lá, meu Chefe de Gabinete, fica sentado lá, daí você vê aquele senhor ali 

que trabalhou bastante, hoje não dirige mais. Vô, vai de ônibus, vô! Pega o ônibus! Você não 

pode mais dirigir, é perigoso! Aquela senhora, aquelas pessoas humildes que estão ali esperando 

o ônibus, dá uma garoa, deve ter se molhado todos que estavam lá! Então esse ponto da 

rodoviária, pro tamanho do município de Flores da Cunha e pela, pelo orçamento, é uma 

vergonha, é uma vergonha! O ônibus estaciona onde quando não tem? Às vezes tem o carro, as 

pessoas estão saindo, tem uma garagem ali, fica no meio da rua! E é uma das ruas mais 

movimentada de Flores da Cunha, por todos os loteamentos que tem, Nova Roma todo, parte da 

Vindima, uma parte de São José, é um carro atrás do outro! Não tem como tu atravessar! 

Inclusive sabe o que que eu disse pra uns cidadãos que estavam ali? Se de repente precisar vocês 

fazer uma necessidade, aqui tem um pé de butiá, faz aí. Vamos fazer o quê? Sentei com eles lá, 

Presidente, conversei. Então é inadmissível! Por favor, dá um jeito nisso! Obrigado, Senhor 

Presidente! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereador Carlos Roberto Forlin. 
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VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, demais pessoas aqui que nos prestigiam na noite de hoje, cumprimento ao Vereador 

Feio, vereador suplente que faz, que venho visitar essa Casa novamente. Uso aqui o Grande 

Expediente, Senhor Presidente, abordar alguns assuntos no decorrer da nossa semana passada, 

nosso final de semana, abordar algum assunto de importância no município. Falar também na 

questão da safra da uva que vem, vem chegando nas finais aqui em Flores da Cunha, se projeta aí 

no decorrer da semana a gente já está finalizando, os nossos produtores já tenham finalizado suas 

safras. As cantinas estejam já fechando pra o recebimento, mas fica aqui um número que eu 

quero, que eu quero comentar, quero fazer questão de levantar aqui na Câmara, que foi uma 

baixa em média de 30% a menos comparado à safra passada. Então eu vi meio, eu vi meios de 

comunicação falando em recorde de safra, não aqui em Flores da Cunha, mas falando em alta da 

safra. Tudo bem, ela teve uma qualidade melhor, ela fez uma graduação um pouco melhor, pelo 

menos a gente fala pela minha família. Mas em consideração, olhando no todo, o pessoal que 

levou uva aí, que a gente teve nesses 20, 25 dias aí em contato, é bem, é bem abaixo do que os 

meios de comunicação às vezes que não são aqui da serra, a gente fala da região metropolitana, 

divulgam e acabam confundindo talvez a, até o próprio produtor e alguns dados que depois vem 

aí a somar nesse assunto. Então eu faço a leitura aqui de um breve resumo aonde os nossos 

produtores rurais no setor do agronegócio são diversos, diários, a busca pelo aumento da 

produtividade, bom retorno do trabalho, aumento de direitos, facilidade de acesso a tecnologias, 

entre muito, entre muitos outros. A responsabilidade, a gente tem aqui quatro fatores 

indispensáveis na agricultura, e faço aqui a menção deles e infelizmente é, poucos enxergam, 

mas é válido se comentar da responsabilidade de alimentar o mundo. Eu vi alguns, em algum, em 

algumas notícias, em sites agrícolas, que muito se fala em liberar mais vias de crédito pro 

pequeno produtor, que era uma coisa que dificilmente nos últimos anos estavam acontecendo, 

por falta das vezes aí de recursos, de verba, destinação naquela rubrica infelizmente não, pra se 

ter ideia, o Banco do Brasil não liberava um financiamento, não tinha recurso pra um 

financiamento de um simples caminhão. Então, e o produtor ele merece e deve essa 

consideração! E não é por nada que todo ano essa Casa aqui homenageia um agricultor destaque. 

É pelo trabalho que ele vem desempenhando no município, é pela, pelo, pelas melhorias que ele 

faz na produção, pela questão do meio ambiente que ele enquadra nas suas propriedades e entre 

outros desafios. Mas um desses principais é alimentar a população, é botar o feijão e arroz no 

prato, no prato do nosso munícipe e não só Flores da Cunha como no mundo todo. Temos aqui 

também a questão da comida na nossa mesa, temos aqui a questão de geração de emprego e de 

renda e isso muito importante. A gente vem presenciando infelizmente, por parte da imprensa, 

que se apresenta de forma infeliz, que dá audiência por muitas oportunidades assuntos 

desnecessários e não dá a devida atenção pra aquilo que realmente precisa. A gente sim, eu, 

como parlamentar, me entristeço, Senhor Presidente, por muitas oportunidades, de enxergar tipos 

de notícias como a gente presenciou dentro de menos de 15 a 20 dias atrás. É infelizes essas 

notícias! O que a gente que é da agricultura, a gente vive da agricultura, a família tem a renda só 

da agricultura, por muitas vezes, e a gente sabe que, pelo menos na nossa casa, ninguém é tratado 

como escravo, graças a Deus! E quando a gente fala de pessoas é como a gente tratar o nosso 

semelhante, alguém da nossa família. Então eu repúdio aí a atitude de alguns meios de 

comunicação que divergem a informação. Mas garanto que se eu falar alguma besteira aqui, 

hoje, amanhã está lá na porta da minha casa! Então pra gente ver que nível que levou a 

distorções nas informações aqui passadas. Então também comentar aqui, que na quinta-feira 

passada, a gente teve a questão da, homenageamos aqui a Maria Branchini, uma grata 

homenagem, muito bem esplanada pelo Vereador Barp, que falou em nome da Câmara. A gente 

não pode se manifestar, mas aqui eu acho válido o meu posicionamento, parabenizar a Maria! 

Foi falado em questão da, do dia da Mulher, que foi na quarta-feira da semana passada, dia oito, 

se eu não me engano. E uma frase que me tocou essa semana, Senhor Presidente e Colegas 

Vereadores, foi a seguinte, que a gente precisa três coisas nas nossas vidas: primeira, escolher, 

Jamir, a mulher certa que a gente vai viver; o segundo é o nosso trabalho; e a terceira onde a 
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gente vai morar. Essa frase eu escutei essa semana e muito refletiu pelo menos na minha vida. E 

se tu parar pra ver a profundidade que ela vem, é muito importante, que não adianta a gente ter 

boas intenções. Se hoje tem os vereadores homens aqui, é porque em casa tem uma grande 

mulher, é uma grande mulher que está lá fazendo já, trabalha fora, mas faz a parte dela também 

em casa então. E, por muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente não percebe isso. 

Então fica aqui a, sintam-se abraçadas todas as mulheres aqui do plenário e achei válido trazer 

aqui pra vocês também essa, essa frase. Quero falar da inauguração do Campanário, belíssimo 

espetáculo! Estive presente, eu, Colega Vereador Barp, o Feio estava lá também, o vereador 

Vitório que está de licença, um belíssimo espetáculo! A gente fica muito, a comunidade também 

ansiosa pra receber essa obra, ansiosa pra ver o espetáculo que estava, que ia acontecer. E dar os 

parabéns, tem que elogiar, Chefe de Gabinete, é bom a gente elogiar. Eu sempre fui, Vereador 

Feio, o vereador da oposição que vem aqui, quando é hora de cobrar, a gente vai cobrar, mas 

também quando é hora de elogiar, a gente tem que saber reconhecer quem faz, quem trabalha. 

Então eu estava na Secretaria de Turismo nos anos de 2017, 18, 19 e 20, parte de 17, não, não o 

todo, eu pude acompanhar também alguns processos, Alex Eberle está aqui, que também 

trabalhou na secretaria, hoje faz parte da entidade Amigos do Museu, junto com a Lorete, que foi 

da Cultura da Prefeitura, a gente pôde encaminhar esses processos. Como a gente teve a intenção 

de, que eu lembro de três, de três tombamentos históricos. Um foi com o cemitério, o Santo 

Imigrante, isso? Indo ali pra comunidade do Martinho, que naquela época tinha até a gravação do 

legado italiano, que eu pude acompanhar, levei o pessoal pelo município, valorizando as 

vinícolas, a Luiz Argenta também teve gravações e passou no, nesse documentário. A gente teve 

o encaminhamento em 2019, se eu não me engano, acho que foi em outubro, outubro de 19, a 

pasta da Cultura, então a antiga administração fez esse encaminhamento também do tombamento 

do Campanário e só acredito que não teve conclusões pelo fato da pandemia que assolou o nosso 

município em 2020. Vejo aqui vários comerciantes que sofreram esse impacto, fecha tudo, 

infelizmente não tiveram, a gente não teve muita escolha na época. E o terceiro era, e fico feliz 

em saber também que a Administração está correndo atrás pra revitalização, uma, uma reforma 

do nosso Museu, nosso Museu Histórico Pedro Rossi, então que também foi encaminhado pela, 

pela pasta da Cultura. E até eu me lembro que foi estudado até a tinta dentro do, pra resgatar a 

pintura que foi feito, de que tipo de tinta dentro do museu, pra vocês ver a importância que a 

gente tem aí de pontos que a gente pode, hoje, muito bem explorar e dar pra nossa comunidade 

como uma forma aí de entrega de obras. Mas parabenizar, que sim, o Campanário aí ficou 

espetacular, a população adorou, eu acho que vai ser mais um incremento aí. Parabenizar a Mitra 

também, ao pessoal do, da comissão Amigos do Museu. Eu lembro que, na época, quem aprovou 

isso aí foi o Conselho da Cultura, parabenizar quem era os conselheiros na época, então é um 

conjunto. E que bom que o Prefeito César deu continuidade também a isso aí, entregou mais essa 

obra aí pra, pra nossa comunidade, que ficou um espetáculo! Estava eu e o Barp lá comentando 

que parecia, Barp, as torres aí na Itália, em outros países aí, que servem de exemplo pra nós. 

Então, Senhor Presidente, fica aqui as minhas palavras no dia de hoje, meu agradecimento. 

Muito obrigado e muito boa noite 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 009/2023, que “Define as atividades insalubres e perigosas para 

efeitos de percepção do adicional correspondente e o respectivo grau e dá outras providências”. 

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

Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Projeto está em discussão. 

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

que está aqui presente na sessão, sejam todos bem-vindos! Tem som no meu microfone? Nós 

estamos então apreciando hoje uma lei que corrige a insalubridade dos nossos servidores. A 

partir de uma empresa contratada, foi feito um estudo longo de praticamente um ano, onde a 

empresa vistoriou todas as atividades desempenhadas por esses servidores pra ver se eles 

realmente tinham direito ou não à insalubridade. Então, a partir de um laudo, a partir de agora, 

todas as atividades insalubres ou perículosas devem passar por esse laudo. Então hoje nós temos 

a inclusão de algumas atividades que passarão a receber esses recursos, a cada ano isso será 

revisto porque a empresa tem que fazer a avaliação sempre desses laudos e que, por ventura, 

possam vir a incluir outras atividades, isso está previsto também. Dizer que nós estivemos aqui 

na Câmara reunidos, todos os Vereadores puderam esclarecer suas dúvidas com relação ao 

projeto diretamente com a empresa também. E aí foram sanadas as dúvidas, a Administração 

Municipal também fez reunião com vários grupos de servidores, explicando e tirando todas as 

dúvidas sobre o referido projeto. Então é algo importante, uma demanda antiga também dos 

servidores para essa adequação e que mais um projeto nós estamos aí tirando da gaveta e 

colocando em prática nessa Administração. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, nas discussões propostas 

aqui na Câmara no momento em que a Face e o Secretário da Administração César Conz se fez 

presente aqui, estávamos aqui, eu, Vereador Vitório, aonde pudemos esclarecer a maior parte das 

nossas dúvidas em relação à porcentagem que estava sendo proposta pra cada, pra cada 

funcionário em determinadas funções que podiam sim ou não receber. Gerou muita dúvida aqui 

em relação às questões em, os motoristas aqui, que foi uma pergunta que eu fiz pro pessoal da 

empresa e a gente vem então a entender o porquê de não, eles não estarem e outros sim. Mas 

com certeza aí a gente pode discutir, sair daqui com as nossas dúvidas sanadas e, hoje, estar 

podendo votar esse projeto aqui, com mais tranquilidade. Então fica aqui a minha colaboração 

frente a este projeto. 

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

que nos acompanham. Pensando sim nessas funções, nessas pessoas que vão receber e tiveram as 

suas atividades perigosas e insalubres reconhecidas, então temos que pensar nesses que estão 

para receber, mas também temos que esperar que o Executivo e que a própria empresa talvez, 

antes de um ano, pudesse rever certas funções dentro do nosso Município, dentro do nosso 

quadro, que possa dar uma revisada e ver que talvez eu acredito que exista funções que não 

foram contempladas nesse projeto. Então pensando nessas pessoas, sou favorável a essas que 

tiveram suas atividades insalubres e perigosas reconhecidas, mas também temos que pensar que 

muita das funções talvez não possam ter sido contempladas. Então esperamos que antes mesmo, 

talvez não sei se pela própria empresa Face, mas que possa ser feito uma revisão dessas funções 

novamente para talvez corrigir alguma falha que esteja acontecendo nesse projeto. Então, por 

essas pessoas e por essas funções, sou favorável, esperando sim uma nova, uma nova etapa, um 

novo estudo. Era isso, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Projeto de Lei nº 009/2023 está em votação. Os Vereadores 

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

eletrônica). Projeto de Lei nº 009/2023 aprovado por unanimidade.  

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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em 

que o projeto tramitou. 
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VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE DIEGO TONET: Projeto está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, esse recurso 

de 250 mil foi um recurso que conseguimos o ano passado com o Deputado Federal Pedro 

Westphalen, pra ajudar aqui no projeto dos nossos idosos no município. Então como o ano 

passado ainda não estava aberta a construção do Centro de Convivência, optamos em utilizar o 

recurso pras atividades que são voltadas agora pra retomada do Conviver. Então agora, nessa 

rubrica que nós estamos fazendo, é somente a correção da rubrica pra poder utilizar os recursos e 

pagar a empresa que foi já feito o edital, foi feita a licitação, que vai fazer as atividades do 

Conviver. Então será uma empresa terceirizada que vai alugar um espaço, que vai alugar o 

transporte, que vai pagar o lanche e vai fazer atividades, de segunda a sexta, para os nossos 

idosos aqui no município, esses do Conviver. Os do Semear, que acontece no interior, não 

interfere em nada. Lembrando que esse valor do Deputado Pedro, 250 mil, não cobre todos os 

recursos que vão ser utilizados. No ano, são quase 500 mil que serão investidos então para as 

atividades do Conviver. E também estão inclusos aqui e que vão ser, vai ser feito com parceria 

com o Fundo do Idoso, a realização então dos bailes, também serão retomados para os nossos 

idosos uma vez por mês. Então a gente pede a compreensão dos Vereadores em votar mais uma 

vez este projeto, porém, é somente para a correção aí da classificação orçamentária e, assim, dar 

prosseguimento ao empenho e à contratação da empresa. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Projeto de Lei nº 011/2023 está em votação. Os Vereadores 

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

eletrônica). Projeto de Lei nº 011/2023 aprovado por unanimidade.  

Encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça o Projeto de Lei nº 014/2023. 

Passamos, agora, às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

quero parabenizar os festeiros, a diretoria da capela e todos que trabalharam para o sucesso da 

festa em São Valentin, realizada no dia de ontem. Também quero agradecer a presença do 

Prefeito Municipal, Senhor César Ulian, do Vice-Prefeito Márcio Rech e dos Colegas 

Vereadores Barp, o Clodo e do Presidente Diego, que vieram prestigiar a festa. Aproveitando 

que o diretor Miro está aqui, quero dizer que o comentário na minha região é que teve mais 

máquinas nas estradas nesses dois anos que nos outros 20 anos atrás. Era isso, Senhor Presidente. 

Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

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

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

Vereadora; pessoas que ainda nos acompanham. Na última quinta-feira então, tivemos aqui a 

homenagem para a nossa querida Branchini e, a nossa Maria, justa homenagem trabalho que ela 

fez e esta Casa reconhecendo o trabalho social que vem sendo desenvolvido por ela e toda a sua 

equipe durante todos esses anos e tantas pessoas que a cercam, que a rodeiam e que colaboram 

para esses acontecimentos e, na pessoa dela, foi homenageado na última quinta-feira, dia nove, 

nesta Casa. Então, mais uma vez, parabéns à Maria Branchini. Também dizer que, no sábado, 

estivemos na apresentação do retorno do nosso Campanário, nosso gigante, como foi 

amplamente mencionado, então agradecer todos que se envolveram nesse trabalho nos últimos 

anos. E eu lembro que lá, Colega Clodo, em novembro de 2019, foi quando foi feito o 

tombamento, já, o projeto já estava em andamento pra uma futura restauração do nosso projeto, 

do nosso Campanário com esse projeto. Então ver ele voltando aos olhos e para a nossa 
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comunidade é um momento que nos marca e nos deixa feliz. Então parabenizar a todos os 

envolvidos, a Administração e todos os que trabalharam também lá em 1946 até 49 e, agora, os 

demais aqui nesses tempos atuais. Também agradecer ao convite do Colega Horácio, que 

estivemos lá em São Valentin ontem, já com os Colegas mencionado, as nossas festas do interior 

voltando, sempre bem organizadas e com o nossos pratos típicos sendo servidos. Então obrigado 

pelo convite, Horácio, e sucesso lá também em São Valentin. Também dizer que no próximo dia 

17, agora, sexta-feira, o clube de mães lá de Otávio Rocha, Santa Rita de Cássia, está 

promovendo um menarosto lá na comunidade, no salão paroquial de Otávio Rocha. Então 

convidando a todos também para o nosso prato típico, a exemplo do que foi no sábado à noite, 

no nosso salão paroquial. Então por ora era isso minha contribuição. Muito obrigado, Senhor 

Presidente e Colegas! 

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

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Aproveito pra cumprimentar 

os Colegas Vereadores e a Vereadora, público aqui presente, sejam todos bem-vindos! Eu 

começo também aqui parabenizando a comunidade de São Valentin, ontem estivemos lá na 

inauguração da pavimentação de todo o pátio daquela comunidade, com instalação da academia 

ao ar livre. Então parabenizar o Executivo Municipal, por ter atendido a demanda daquela 

comunidade, fazendo esta excelente obra. E, também, agradecer o convite do Vereador Horácio 

pra festa de São Valentin. Com relação à fala do Vereador Feio, queria dizer que o senhor deve 

estar um pouquinho mal informado com relação ao que o senhor trouxe hoje na tribuna. A 

votação da CIPE foi em 2017, o senhor não estava presente, tá? Então 2017, quem votou 

favorável à cobrança da taxa de iluminação foi o seu Colega Vereador Ademir Barp, João Paulo 

Tonin Carpeggiani e Éverton Scarmin, três votos favoráveis à cobrança da taxa. E vereadores da 

situação da época, Pedro Sperluk e o vereador Samuel votaram contrários, juntamente comigo, 

com o vereador César Ulian na época, e a vereadora Claudete Conte. Então o senhor está um 

pouquinho desatualizado quanto a essa informação. Com relação à rodoviária, nós sabemos, é 

uma situação crítica. Eu já falei por esses dias aqui, que nós, desde 2015, nós não temos 

rodoviária em Flores da Cunha. O que nós tínhamos aqui em Flores da Cunha era um ponto de 

embarque e desembarque, com um pouquinho mais de condições que nem a gente tem hoje. 

Hoje, o município tem seis pontos de embarque e desembarque e não tem uma rodoviária, então 

desde 2015, não temos rodoviária. E o Prefeito está todos os dias batalhando, trabalhando em 

cima, pra que sim, que apareça alguma empresa, alguma pessoa física ou jurídica que queira 

investir nesse, numa construção de uma rodoviária, para que sim, que o nossos munícipes que 

usam desse transporte sejam bem melhor atendidos. Infelizmente, hoje, o ponto de venda está 

muito próximo do ponto de embarque, esse é um problema mais grave, então as pessoas não têm 

todas as acomodações que deveriam ter. Mas o Executivo está trabalhando nessa situação e 

esperamos que, mais breve possível, isso seja resolvido. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado! 

Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). Eu transfiro o meu tempo à Vereadora 

Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Vereador Clodo, pela cedência do seu 

espaço! Gostaria de falar de algumas ações importantes aí que aconteceram nesse final de 

semana e durante a semana também, como o lançamento do cartão amigo do nosso hospital, uma 

parceria muito importante aí pra toda a comunidade poder auxiliar a cada vez mais o nosso 

hospital, dar condições de atendimento para a comunidade. Participamos aí também da abertura 

da Feira de Inverno, da Feira Mostra Flores, Campanário, lançamento Domingo na Praça, 

diversas ações importantes e culturais e que estão sendo realizadas no município. Também quero 

me reportar ao Vereador Colega Feio, por mais algumas informações que acho pertinente lhe 

atualizar também, porque muitos dos assuntos que você, o senhor trouxe também foram já 

discutidos nesta Casa, não estamos isentos ou, enfim, não estamos nos a, evitando falar de 

assuntos, sempre trazemos os assuntos aqui e discutimos eles. Sobre a nossa creche, então a 

creche foi feita toda uma reforma, uma ampliação nela, toda a parte elétrica também foi trocada, 
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foi feita a pintura, trocamos, colocamos caminhas, porque antes as crianças dormiam no chão, 

nos colchões mofado, que inclusive foram descartados, toda a parte de material pedagógico 

novo, toda a estrutura também de notebook, TV, tudo que foi equipado, diversas escolas do 

município foram dadas total igualdade entre elas, inclusive com o aporte aqui que foi aprovado 

nessa Casa um valor bem significativo, perto de dois milhões, pra todas as equipamentos em 

todas as escolas. Também tivemos essa questão do horário, que foi feita uma alteração, para 

fazer igual à escola Santa Teresinha. Hoje nós temos duas escolas no município e elas têm o 

mesmo horário igual a todas as escolas municipais. Então foi uma questão de adequação do 

horário perante a escola que oferece o mesmo serviço e, também, por uma questão de legislação, 

pra adequar a carga horária de todos os funcionários que estavam lá. O certo é o certo! Não foi o 

senhor que disse semana passada? Então a gente prioriza fazer sempre o certo, o que está 

previsto na lei. E não concordo quando o senhor disse semana passada, que se fazendo certo se 

erra. O certo pra mim sempre vai ser o certo. Então qualquer dúvida que o senhor também tiver, 

nas segundas-feiras o Prefeito sempre recebe todos Vereadores, inclusive os da oposição sempre 

estão presente, pra esclarecer todas dúvidas e sempre contribuir para o que o melhor pro nosso 

município seja feito. Então era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Transfiro ao Colega Feio.  

VEREADOR VALDIR FRANCESCHET: Senhor Presidente e Senhores Vereadores, 

Vereador Clodomir, Vereadora Silvana, eu falei este Vereador quando entrou a primeira vez o 

projeto para ser cobrada a taxa de energia, fez todo o movimento pra não ser aprovado, 2017 eu 

não fazia parte, mas também não foi aprovado. Meus parabéns pelo Vereador, votaram contrário, 

votaram favorável o do meu partido, essa é uma decisão da época, mas não foi aprovada, é único 

município. Chega, chega de imposto, basta! Por favor! As pessoas não aguentam mais! Essa 

questão, da questão da rodoviária, sempre o culpado é o vizinho, é o tio, é o parente! Tem que 

assumir! E quem é que tem esse poder, esta força? O Executivo! Senta, conversa, resolve os 

problema! Vocês participam, vá lá com a comunidade, com as pessoas! Aí você vê aquele nono 

ali, a nona com duas criança, dia de chuva, frio, é de chorar! Antes era ruim, mas é histórico 

aonde era a rodoviária. Alguém reclamava? Ainda não. Devia ter mudado antes, ter um ponto 

fixo, uma coisa do tamanho e do exemplo e da classe das pessoas do município de Flores da 

Cunha! Perto de outros municípios humilde, uma vergonha! Chegar alguém de fora e para o 

ônibus no ponto lá, é de chorar! Eu se eu fosse o prefeito, já tinha mudado a situação. E tem 

vários ponto, até atrás do Frei Caneca aqui, ó, lugar lindo! Então toma as providência! Não vai 

parar aí, as pessoas estão muito furiosa com essa questão. Prefeito toma providência pra buscar 

uma solução e tem razão! Bah, município com 200 milhões de reais! Aumentou do governo 

passado pra esse, 220 funcionários, só estou imaginando, fora o que foi terceirizado, fora o que 

foi terceirizado! Então vamos acompanhar um pouquinho mais, vamos participar, principalmente 

a situação se é oposição. E isto é bom averiguar, porque sempre quando a oposição fala alguma 

coisa, a situação vai averiguar, porque acho que não está averiguando antes, então tem que ficar 

atento, que os problemas nunca vêm de fora pra dentro, é ali dentro mesmo. Obrigado, 

Presidente! 

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

da Presidência). Obrigada, Senhor Presidente! Que bom o Feio voltando pra dar os embates! Até 

então estava muito calmo realmente, Vereador Feio, a oposição, mas é muito salutar essa 

discussão. Porque mesmo o senhor falou agora, que concorda que esse assunto da rodoviária 

podia ter se resolvido antes. Então desde 2015 que o prefeito também podia ter sugerido um local 

pra construção, já que atrás do Frei Caneca, como o senhor diz, é um local do Estado. Impossível 

nós conseguirmos o espaço, que é de uma escola, pra instalar uma rodoviária! E aí, fazer uma, 

construir uma rodoviária, pra quem que vai gerir, se nós não temos edital da EGR aberto pra 

novas rodoviárias? Nós tivemos, por duas oportunidades, os editais aberto para que alguém se 

habilitasse do município para ter a rodoviária aqui. Então a gente sabe que, devido a se ter só 
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uma linha, que é o Caxiense, ela não gera lucro pra quem quiser abrir uma rodoviária. E uma 

rodoviária ela não pode ser exclusiva de um poder público assumir toda essa responsabilidade. 

Mesmo assim, o Prefeito conseguiu, no final do ano passado, que a empresa SIM oferecesse uma 

sala para a nossa Caxiense utilizar no posto de combustível lá, por seis meses, de forma gratuita. 

A empresa Caxiense não aceitou, não quis! Simplesmente dialogou diretamente com a 

proprietária da loja e fechou sem comunicar o Executivo. Então são coisas que estão 

acontecendo desde o final do ano, que todos estão a par, inclusive os moradores aqui, que o 

Prefeito já recebeu eles também, tentando uma solução pra isso. Mas não é uma solução que 

ocorre do dia pra noite, inclusive com uma construção de uma rodoviária! Então a gente pede a 

paciência mais um pouco da comunidade, para que essa solução tenha um desfecho favorável pra 

todos os envolvidos e principalmente pros que utilizam dos serviços de transporte. Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigada! 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Senhor Presidente, Colegas, público que nos prestigia. Salutar a 

discussão, é pra isso que estamos aqui, para buscar as soluções. Parabenizo os Colegas 

Vereadores. Estamos também conversando diretamente com o nosso Prefeito, buscando 

alternativas e estamos abertos a discutir internamente, nos gabinetes também, com qualquer 

Vereador que queira dialogar conosco. Quero falar sobre alguns eventos que participei, que 

também julgo ser muito importante, o lançamento do cartão Amigo do Hospital, juntamente com 

a Vereadora Silvana, hoje como Presidente da Comissão de Saúde. É mais uma forma da gente 

auxiliar nosso hospital e o cartão ele visa também gerar descontos em alguns estabelecimentos 

do município. Então você contribui com o hospital e ganha descontos ainda em algumas 

instituições. Convido a todos para que conheçam. Quero falar também sobre inauguração do 

Campanário, parabenizar aqui, a reinauguração da revitalização, parabenizar a Associação dos 

Amigos do Museu que encabeçaram, Subsecretaria de Cultura que esteve muito presente, 

principalmente a Nata Francisconi e o Kauan que estiveram presentes. É um projeto muito bonito 

que dá vida ao nosso Campanário, nos embeleza para nós munícipes e, também, vai atrair com 

certeza muitos visitantes, porque a obra ficou realmente muito bonita, isso é investir em turismo. 

Quero falar também sobre o Domingo na Praça, da Apac, que aconteceu ontem, na tarde de 

ontem, dedicado ao dia da Mulher, com apresentações femininas, todas as apresentações de 

música e dança foram executadas por mulheres, valorizando os talentos femininos também. Lá 

ocorreu também uma feira livre com artesanato, com brechó, com gastronomia, venda de 

bebidas, movimentou a praça, gerou economia e coloca esse evento como um evento primordial, 

um evento muito importante pro município, que irá aí também se perpetuar e, sim, ficar 

registrado lá na praça, no domingo, e as pessoas terão um momento de convivência e isso é 

importante para a nossa comunidade, pra nossa cultura, pro nossos artistas. Então parabenizo à 

Apac, que realiza esse evento através de voluntariado, dos associados e a Subsecretaria, que dá o 

suporte através do som e do espaço. Com o trabalho de muitas mãos, a gente vai resolvendo 

também essas questões culturais e atraindo as pessoas pra aquele espaço, que é tão propício e tão 

adequado pra receber pessoas e dar, ter convivência. Uma tarde muito bonita. Parabenizo então 

todos os envolvidos. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado! 

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

Presidência). Boa noite, Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora; cumprimentar ao Patrick 

Tomé, hoje, que se encontra aqui, dar as boas-vindas a ele, o nosso Vice-Presidente do 

Republicanos; também ao Kauan, Presidente da Juventude Republicana; Daniel Gavazzoni, 

nosso Chefe de Gabinete; Élio Dal Bó, Presidente do MDB; ao Miro, diretor de Obras, muito 

bem elogiado pelo nosso Vereador Horácio, também minha, faço minhas palavras as suas 

também, está sendo bem atendido nosso interior através do Miro; também cumprimentar a 

imprensa que se faz aqui presente, na pessoa do Rouglan; e todos que nos acompanham nessa 

noite e, também, aqueles que nos acompanham através do Facebook. Gostaria de falar das 

atividades da semana do Vereador Luizão. Estive quinta-feira, junto com a Silvana, com a 
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Comissão do Idoso, em uma reunião, né, Silvana, muito produtivo, onde já se projetando o ano 

de 2023, todas as atividades que a comissão vai ter, importantíssima que haja planejamento, isso 

tu tens feito muito bem, e nós, como integrantes, Horácio, vamos abraçar junto essa causa que é 

muito nobre para o nosso município. Também falar da reinauguração da, do Campanário onde eu 

estive presente, é um marco, é um símbolo do nosso município e, com certeza, vai fazer com que 

Flores da Cunha venha a ter um olhar totalmente diferente. Inclusive hoje, teve uma matéria da 

RBS TV, não sei se os senhores acompanharam, muito bacana e muito bonita e, com certeza, vai 

chegar nos lugares, que muito das vezes a gente colocando em Facebook a divulgação toda, não 

iria chegar, mas através desse meio de comunicação importante da nossa região, pode ter certeza 

que vai chegar. E ainda, não gostaria de fazer injustiça, cumprimentar a Nata pelo trabalho, né, 

Nata, que tu esteve à frente da pasta da, o time da Cultura, enquanto você estava ali, que tu tem 

não uma mão, mas duas mãos também nesse projeto, tá? E dizer também de uma insatisfação 

que o povo ali de São Gotardo teve nesse final de semana, onde eles ficaram, desde a madrugada 

de sábado até hoje de manhã, sem água, onde a população estava extremamente indignada com a 

situação, da maneira que foram tratados. Muito deles ligavam para a Corsan, não tinha retorno, 

nem atender o telefone não atendia. E entrei em contato com o Cristian, que é o diretor da 

Corsan, onde nos passou a informação de que havia queimado uma bomba do poço e então não 

tinham como fornecer água. Então fica aqui o meu repúdio, porque é uma empresa que vem 

prestando serviço de longa data, não ter uma bomba pra substituir ainda em tempo do final de 

semana, onde ele me relatou que ele desceu a Porto Alegre, no domingo, buscar essa bomba e 

hoje, na parte da manhã, se instalar. Então eu acho que nós temos que conversar com, com a 

Corsan para que isso não se repita, porque é impossível uma empresa tão grande, de tanto tempo 

prestando serviço, deixar chegar uma situação a desse, desse tipo. Então, Senhor Presidente, lhe 

agradeço pela oportunidade e a paciência de todos em me ouvir, meu muito obrigado! E tenham 

todos uma boa noite e uma boa semana!  

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

da Presidência. Informo que a 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, instituída pela Resolução nº 091, de 28 de fevereiro de 2023, será composta pela 

Vereadora Silvana De Carli, Progressistas; e pelos Vereadores Luiz André de Oliveira, 

Republicanos; e Vitório Francisco Dalcero, MDB. Na semana que passou, estive representando 

esta Casa nos seguintes eventos. No dia 07 de março, reunião na sede do Sindicato Rural, em 

Caxias do Sul, junto com o Secretário da Agricultura de Flores da Cunha, Ismael Fortunatti, e o 

Colega Vereador Luiz André de Oliveira, para discutir a comercialização do alho e as 

dificuldades que os produtores da região estão enfrentando frente à concorrência desleal do alho 

importado e contrabandeado. Além disso, há também a questão do alho que vem da região 

centro-oeste do país, que concorre com o alho da nossa região. No dia 07 de março também, 

participei do lançamento do cartão Amigo do Hospital. Este cartão é uma forma então de 

aproximar as pessoas aos serviços de saúde, uma iniciativa que tem como objetivo envolver a 

comunidade na manutenção do hospital e garantir a continuidade dos trabalhos e o futuro da 

instituição. No dia 11/03, no sábado, abertura oficial da 13ª Mostra Flores e Feira Agroshow, nos 

Parque da Vindima Eloy Kunz. Também, no dia 11/03, no sábado, na parte da noite, no evento 

de inauguração do projeto de restauro e requalificação do Campanário de Flores da Cunha, no 

largo da Igreja Matriz. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades estaduais e 

municipais que enalteceram a beleza do nosso Campanário e a importância do restauro deste 

monumento histórico para a cultura e o turismo de Flores da Cunha. No domingo, dia 12, almoço 

festivo na localidade da capela São Valentin, com a entrega oficial da academia ao ar livre e 

pavimentação em frente à igreja. No domingo à tarde, o evento Domingo na Praça, realizado 

pela Apac, Associação dos Produtores de Arte e Cultura, e do Coletivo Quitérias, que é um 

grupo de mulheres engajadas em sensibilizar a sociedade para as questões de desigualdade de 

gênero, raça e condição social. O evento aconteceu na praça Nova Trento e contou com os shows 

da De Lunar, Mahaila Estúdio de Artes, Sabrina Mendes, Carol Soul Rock, além de uma feira 
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que evidenciou a economia criativa produzida por mulheres florenses. Parabéns então aos 

produtores de arte do nosso município e, também, mais uma vez, parabéns a todas as mulheres 

neste mês, nesta semana que passou e, também, neste mês que acontece vários eventos então em 

alusão às nossas mulheres de Flores da Cunha, mais uma vez, parabéns a todas! 

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

deste dia 13 de março de 2023, às 19h35min. Uma boa noite e uma boa semana a todos! Muito 

obrigado! 

 

 

Vereador Diego Tonet 

Presidente 

 

 

Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior 

1º Secretário 


