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SESSÃO 2.670 – ORDINÁRIA 

16 de novembro de 2021 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 

sessão plenária ordinária desse dia 16 novembro de 2021, às 18h10min. Um cumprimento 

especial a Colega Vereadora Silvana, os demais Colegas Vereadores, assessores da Casa, público 

presente; em especial ao Jásser Panizzon, Presidente da CDL, que, logo mais, será apreciado 

uma moção pelos 35 anos de história dessa entidade; a todos que nos assistem através do 

Facebook. Sejam todos bem-vindos.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

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 124/2021, que responde o requerimento da Câmara nº 022/2021 e encaminha o 

relatório das associações, fundações, ONGs, ligas e demais entidades que possuem cadastro 

junto à Prefeitura Municipal de Flores da Cunha, em atenção ao requerimento nº 066/2021, de 

autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero; e informa que foram feitas algumas contratações 

com a empresa MAB Serviços de Sonorização, Iluminação e Lonas Ltda, no período de 1º de 

janeiro a 19 de outubro de 2021, sendo que as datas e os valores pagos encontram-se à 

disposição no Portal da Transparência do Município de Flores da Cunha, em atenção ao 

requerimento nº 068/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin. 

Ofício nº 125/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 078/2021, que “Institui o programa 

“Flores Mais Empreendedora” no âmbito do município de Flores da Cunha para incentivar o 

preparo e a profissionalização de jovens e adultos, e dá outras providências”. 

Ofício nº 126/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 079/2021, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.146.000,00”. 

Ofício nº 127/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 080/2021, que “Autoriza o Executivo a 

outorgar concessão de uso remunerado de bem imóvel de domínio municipal”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 077/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que “Denomina de 

Rua Nascer do Sol, uma via pública localizada no bairro Nova Roma, no município de Flores da 

Cunha”. 

Indicação nº 327/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que instale uma ferramenta que reduza a velocidade dos veículos que trafegam na rua 

Maria Sandi Zanandrea, no bairro São Pedro. 

Indicação nº 328/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de abrigo no ponto de ônibus existente na rua das Rosas, entre a rua das 

Camélias e a estrada Ângelo Doro, no bairro Nova Roma, conforme imagem anexa a esta 

indicação. 

Indicação nº 329/2021, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que instale uma ferramenta que reduza a velocidade dos veículos que trafegam em 

frente ao salão de festas da comunidade de São João. 

Indicação nº 330/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que estude a possibilidade de efetuar melhorias no Cemitério Público Municipal. 



 

Anais 2.670, da Sessão Ordinária do dia 16 de novembro de 2021. 269 

Indicação nº 331/2021, de autoria do Vereador Júnior Cavalli, que indica ao Prefeito Municipal 

que seja providenciada a troca e o reparo do canal de esgoto, juntamente com reparos no asfalto, 

na rua Joaquim Mascarello, entre as ruas São José e Papa João XXIII. 

Indicação nº 332/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a roçada, a limpeza, o conserto e o restauro dos brinquedos do parquinho, além de 

outras melhorias na quadra de areia e na pracinha localizada no bairro Granja União, conforme 

imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 333/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto da pavimentação que se encontra danificada na rua Horácio Borghetti, no 

bairro União, conforme imagem anexa a esta indicação. 

Indicação nº 334/2021, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que avalie a instalação de iluminação no campo de futebol do bairro União, bem 

como de outros espaços esportivos de interesse da Administração, através de edital da Secretaria 

do Esporte e Lazer – SEL do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pelo “Programa Ilumina 

RS (Edital Sel nº 09/2021)”, que selecionará projetos de municípios para a instalação, melhorias 

de iluminação ou reestruturação da iluminação existente em áreas destinadas para a prática 

esportiva de propriedade do município. 

Indicação nº 335/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a melhoria na estrada da Sociedade Esportiva e Recreativa 

Flamengo, sentido à capela Restinga. 

Indicação nº 336/2021, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a melhoria da estrada Ângelo Doro, na capela Fulina, sentido à 

Santa Bárbara. 

Requerimento nº 069/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a retirada da 

Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020. 

Requerimento nº 070/2021, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o 

envio de um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa qual a 

finalidade dos convênios firmados pela Prefeitura Municipal com a RGE, ou que disponibilize 

cópia destes convênios. 

Moção nº 034/2021, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Presidente da CDL de Flores da Cunha, Senhor Jásser Panizzon, extensiva a 

toda a diretoria e a todos os associados, pelos 35 anos de história da entidade. 

Ofício do Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Diego Tonet, que solicita 

que seja anexada a agenda de instrução e o formulário padrão eletrônico junto ao Projeto de Lei 

nº 074/2021, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Flores da Cunha para o 

exercício de 2022”. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício nº 004/2021, da Presidente da Associação dos Professores de Flores da Cunha, que 

responde o ofício da Câmara nº 195/2021 e indica o nome da Senhora Eroni Mazzocchi Koppe 

para receber o Certificado Mulher Cidadã, encaminhando juntamente com o ofício o currículo da 

indicada e a cópia da ata da reunião em que ocorreu a escolha. 

Ofício do Deputado Estadual Luiz Marenco, que encaminha cópia do Relatório Final da 

Comissão Especial sobre a Situação da Música e da Cultura Gaúcha, da Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio Grande do Sul, para conhecimento dos Vereadores. 
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E-mails do Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra, que encaminham o ofício de 

convocação e o link de acesso para a Assembleia Regional Ampliada da Consulta Popular – CP 

2021/2022, no dia 10 de novembro de 2021, às 15h30min, através de videoconferência. 

E-mail da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para a audiência 

pública híbrida da Comissão de Agricultura para debater a situação da cadeia produtiva do chá 

no estado do Rio Grande do Sul, no dia 18 de novembro de 2021, às 10:00 horas, através do link 

informado neste e-mail. 

E-mail do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que solicita o apoio dos 

Vereadores desta Casa Legislativa junto ao relator do orçamento do Estado do Rio Grande do 

Sul, Deputado Estadual Mateus Wesp, para que atenda as demandas deste conselho, a fim de 

apresentar emenda ao orçamento no sentido de aumentar os recursos financeiros para formulação 

de políticas públicas para tratamento de pacientes com sequelas pós-covid, bem como sejam 

realizadas audiências públicas nas casas legislativas dos municípios para debater junto à 

sociedade a imprescindibilidade da formulação destas referidas políticas que visem a assistência 

à saúde. 

Cartão de felicitação natalina de Dom José Gislon, da Diocese de Caxias do Sul. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário. Ainda em tempo, eu quero 

destacar também a presença de Jucimar Salvador, Vice-Presidente da CDL, extensivo a todos os 

membros da diretoria. Passamos, agora, ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

comunidade aqui que nos prestigia nesta sessão; Jásser, CDL; a quem está em casa, também, nos 

assistindo. Uso esse espaço então para apresentar algumas indicações que protocolei durante a 

semana, algumas demanda da nossa comunidade e uma, em especial, nós fizemos através da 

Comissão de Educação, juntamente com os Colegas, Vereador Vitório e Vereador Ângelo, que 

fomos procurados por professores da escola Tiradentes, lá em São João, onde uma professora 

sofreu um acidente, também bem perigoso a situação que está acontecendo lá em frente à escola, 

dos veículos que trafegam em alta velocidade. Então, logo pra baixo da escola, tem uma 

lombada, mas o problema está acontecendo antes, devido ao asfalto novo que foi feito, ficou tipo 

um degrauzinho assim e aí está sendo bem perigoso, tem que dar uma verificada de alguma 

forma de reduzir a velocidade neste local. Também, em Nova Roma, pedimos um abrigo de 

ônibus, então entre a rua das Rosas e a rua das Camélias e a estrada Ângelo Doro, pra atender a 

comunidade lá, principalmente nos dias de chuva, enfim, precisamos bastante de abrigos na 

cidade. Também, ali no São Pedro, então, até então, nunca tinha havido problema de veículos 

trafegando em alta velocidade ali dentro do bairro, por ser um bairro pequeno, mas, ultimamente, 

tem acontecido e tem colocado em risco muitas crianças que ficam brincando ali na rua. Então 

fiz uma indicação nesse sentido de ter, talvez, ali na rua uma lombo-faixa, alguma coisa nesse 

local. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Vitório Francisco 

Dalcero. 

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

Vereadores, servidores e assessores da Casa; homenageados da noite, Jásser Panizzon e Jucimar 

Salvador, Presidente e Vice-Presidente da CDL; demais pessoas presentes e os que nos 

acompanham através do Facebook. A indicação que defendo hoje tem como objetivo atender a 

reivindicação de várias pessoas do nosso município, em especial, o Jordão Romano, que 

solicitam melhorias no cemitério público municipal, para que as pessoas possam usufruir de 

condições adequadas para locomoção, principalmente para a mobilidade de cadeirantes. Também 
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reivindicam rampa de acesso na entrada principal, banco para idosos e gestante, piso adequado 

para pessoas com deficiência visual e reforma nos banheiros do cemitério. Solicitam, também, a 

reserva e sinalização de vagas para veículos que transportam pessoas com dificuldade de 

locomoção e idosos. Cumpre salientar que a acessibilidade se reveste como um direito 

instrumental capaz de facilitar o seu pleno exercício de ir e vir. Por isso, a implementação dessas 

medidas garantirá condições adequadas de locomoção a todas as pessoas com deficiências e 

idosos. Desta forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas no município, solicitamos 

o atendimento a essa indicação. Obrigado, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Horácio Natalino Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora, 

funcionários dessa Casa, os homenageados dessa noite, os assessores, as assessoras, público aqui 

presente e quem nos acompanha através da rede sociais. Faço justificativa aonde solicito que seja 

providenciada melhoria na estrada da SER Flamengo, em direção da capela da Restinga, 

efetuando o patrolamento e cascalhamento da mesma. Esta é uma demanda dos usuários e 

moradores que utilizam a via diariamente. Solicito que essa indicação seja atendida com 

brevidade. Certo do seu pronto atendimento, agradeço. Solicito, também, que seja providenciada 

melhoria na estrada Ângelo Doro, com patrolamento e cascalhamento, pois a mesmo encontra-se 

em situação difícil de trafegar. Esta é uma demanda dos usuários que trafegam diariamente na 

via. Solicito que esta indicação seja atendida com brevidade. Certo de seu pronto atendimento, 

agradeço. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Júnior Cavalli. 

VEREADOR JÚNIOR CAVALLI: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, 

assessores, colaboradores dessa Casa, equipe da CDL, muito boa noite. Então eu venho 

solicitar..., que tem a rua Joaquim Mascarello, entre a rua São José e Papa João XXIII, ela tem o 

canal de esgoto que está cedendo. Então ali tem um..., mais ou menos, uns 10 centímetros já 

cedeu dessa galeria, dá perfeitamente perceber que é a questão do esgoto. Logo, de tanto..., não é 

uma rua que passa muito movimento, mas logo também pode ser que cause..., que ele ceda, pode 

causar um dano muito maior. Então tem que prontificar isso aí pra que seja reparado o mais 

brevemente possível. Era isso, obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Luiz André de Oliveira.  

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

Vereadora. Boa noite, Jásser Panizzon. Cumprimentando ele, desejando uma boa noite, desejo 

uma boa noite a toda a equipe da CDL. Também, aos assessores da Casa e ao público que nos 

assiste através das redes sociais. Gostaria de falar um pouquinho da indicação 332, que é 

melhorias, então roçada, limpeza e melhorias em geral da pracinha do Granja União. Essa 

indicação que eu fiz foi antes de nós termos a confirmação do Prefeito de que será montada uma 

equipe de pessoas só pra cuidar das pracinhas, né, do nosso município. Então já deixo aí para o 

pessoal esse comunicado importante de que será feito então uma equipe pra cuidar desses 

espaços públicos e creio que, de agora em diante, não vamos mais ter indicações nesse sentido, 

né? Também, indico..., a 333, que é o conserto da pavimentação asfáltica ali na rua Horácio 

Borghetti, no bairro União, na..., fresamento e, depois, colocação de asfalto, uma indicação 

simples, mas de muita valia para aquele povo. Também, a 334, que é o projeto Ilumina RS. 

Indicamos aí ao Prefeito para que se inscreva, né, nesse projeto, para que nós consigamos 

iluminar não somente uma, na ocasião a gente indicou somente um, que seria o campo do bairro 

União, mas tem outros espaços públicos que nós podemos estarmos se inscrevendo nesse..., 

nesse projeto e conseguir então, né, a iluminação nesses espaços públicos, aonde se pratica o 

esporte e o lazer. Então era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrado o uso do Pequeno Expediente, 

passamos, de imediato, ao 
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GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Eu passo a palavra então para o Vereador Luiz André de Oliveira 

pra fazer o uso da tribuna. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente. Um boa noite a 

todas as pessoas que já mencionadas no protocolo. Hoje, venho falar um pouquinho..., estamos aí 

próximo de se fechar um ano da nossa legislatura, eu, como vereador, e tenho conversado com 

bastante pessoas no nosso município e todas elas vêm com o comentário, né, que foi um ano 

bastante atípico, um ano bastante complicado, um ano que as coisas, praticamente, não andou e, 

quando andou, né, andou devagar. Inclusive, na semana passada, eu, conversando com a 

Vereadora, ela disse que..., que termine logo esse ano para que o ano que vem a gente comece 

totalmente diferente, né, com..., com mais serviços, né, prestados pelo Poder Público. Sei, e 

tenho conversado com muitas pessoas, e ouço deles, o trabalho do Executivo, do Prefeito César, 

que está sendo excelente, mediante de tantas dificuldades, Senhor Presidente, que nós temos 

passado. E todas elas que nós temos a oportunidade de conversar, nos falam nesse sentido, né? 

Sabendo da dificuldade que nós estamos enfrentando. Então quero deixar a mensagem de que eu 

também não..., não me sinto decepcionado mediante ao meu trabalho, mas um pouquinho 

frustrado, né? Daquilo que a gente gostaria de estar fazendo, mas que, infelizmente, não se 

consegue. A gente sabe, todos sabem que o Poder Executivo tem uma defasagem, né, na questão 

de funcionários, mas, mesmo assim, o trabalho está sendo desenvolvido de..., um trabalho de 

excelência, né? Mas eu, como Vereador, né, também, quando..., a gente, todos nós, né, quando 

indicamos alguma coisa, gostaríamos que, né, seria atendida de imediato, mas sabemos nós que 

não é dessa forma que funciona, porque nós estamos aí com uma defasagem bastante grande. Eu 

me coloco, né, no lugar do Prefeito, do Vice-Prefeito, que também, como primeiro ano de 

mandato, né, gostaríamos que..., gostariam, talvez, de..., estão ansiosos de entrega serviços com 

muito mais agilidade para o município, para as pessoas, mas que, infelizmente, né, todas as 

secretarias, menos a de saúde, né, não estão com o quadro de funcionários fechado e, por isso, 

então, né, essa..., tem que ter toda uma administração pautada nos serviços, para que não 

deixamos, né, nada descontente. Mas sabemos que é bem complicado. Também, gostaria de falar 

que, mediante a isso tudo, a gente sabe que o Brasil está..., está estagnado, está parado, travado, a 

coisa não anda e todos sabem que nós estamos num ano que antecede as eleições. Teria que ser, 

ou deveria estar totalmente diferente, porque a economia tinha que está funcionando muito mais, 

tinha que tá acelerada e não está, né? E todos sabem que o que derruba..., o que faz um governo 

ser bom ou não, de uma forma ou de outra, é a economia, né? A economia estando bem, tudo vai 

fluir, né? Mas, a partir do momento que a economia está ruim, aí, pode ter as melhores ideias, os 

melhores projetos, mas, se não tem uma economia forte, uma economia que dê um respaldo, 

pode ter certeza que não vai ter sucesso. Então eu acredito que o próximo ano a tendência não é 

de muita..., muito diferente do que esse ano, porque, particularmente, anos de eleições são anos 

mais turbulento, né? Eu acredito que a nível federal seja um ano mais turbulento e que nós temos 

que torcer para que a economia no nosso país venha..., venha mudar. Porque, que nem eu falei, o 

que determina um governo ser bom ou não, queira ou não queira, é a economia. E o presidente, o 

governador que queiram ali estar postulando uma reeleição, com certeza eles têm que ter uma 

economia que..., que flui, né, que faça com que as coisas venham acontecer. Mediante a isso 

também, os reflexo em nosso estado também é bastante grande, no nosso município. Só essa 

semana, pros Senhores terem uma ideia, muitas pessoas me procuraram na questão de saúde, 

com exames, pedindo socorro, pedindo uma ajuda para que seus familiares venham ser atendido 

em questões de cirurgia, internação. Nosso município, nessa semana, sábado, domingo, tive a 

oportunidade de conversar com uma pessoa que seu familiar, sua mãe, há 14 dias espera um leito 

da..., na UTI, né, e há 14 dias ela está no hospital. Vocês sabem que nosso hospital, infelizmente, 

pra esse tipo de questão, de UTI, a gente não tem. E ela necessita, com urgência esse..., esse leito 

de UTI e está inscrito em Caxias do Sul e toda região também, onde pintar uma vaga antes, ela 

vai ser então beneficiada. Mas, enquanto isso, está esperando. Isso tudo é reflexo de uma 
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economia do Brasil que até agora, a gente pode dizer, que não deu certo, não vem dando certo, 

né? E esse..., essa economia, esse reflexo, que nem eu falei, está acontecendo no nosso 

município, pois muitas pessoas elas estão abandonando seus planos de saúde e buscando através 

do SUS, né, ter seus atendimentos e a coisa cada vez mais está sendo sufocada, né? A Jane tem 

nos passado que, nos últimos..., últimos meses, tem crescido bastante a procura pelo SUS e tem 

nos passado que esse é o reflexo, né? As pessoas estão sendo..., as pessoas do nosso país estão 

sendo sufocada. Essa que é a verdade. Estão sendo espremida, pois tudo vêm aumentando, é 

gasolina, é alimentação, tudo, tudo no nosso país, infelizmente, está aumentando e, queira ou não 

queira, nós, eu me incluo nessa classe de..., de pessoas, né, que estamos sendo esmagada, 

sufocada. E o povo brasileiro eles não..., não tão aguentando mais. Por isso, eu tenho isso 

comigo e tenho falado pras pessoas que a eleição do ano que vem, a presidente, não vai se o 

melhor, isso que aquilo, que o pessoal vai votar. Infelizmente, o pessoal vai votar, vai elege 

aquele que vai te mais capacidade, queira ou não queira, gostando ou não gostando, vão votar 

naquele que tiver mais capacidade de tirar o Brasil dessa situação. É..., infelizmente, vai ser isso! 

Talvez, não vai ser aquele que nós gostaríamos que fosse, né? Não adianta a pessoa ter as 

melhores ideias, isso que aquilo, mas que realmente talvez não..., não vai funciona, não vai ser. 

As pessoas, mediante à crise, à situação que está passando, hoje, no Brasil, vai ser isso que vai 

acontecer. Eles vão eleger aquele que vai ter..., aquele que eles acharem que vai ter a melhor 

capacidade de tirar o Brasil da situação que se encontra hoje, do cenário que se encontra hoje. 

Então era isso, pessoal. Gostaria de agradece a oportunidade de fala um pouquinho aí do que eu 

penso, daquilo que a gente vem conversando com as pessoas, né? Diariamente, a gente vem 

conversando com as pessoas e a gente, antes de forma a ideia pras pessoas, de forma o nosso 

ponto de vista, também nós temos que ouvir as pessoas pra ver o que que elas estão pensando, 

mas não aquilo que eu penso que seja o melhor, mas aquilo que as pessoas ali de fora têm nos 

passado, né? Esse é o sentimento, né, das pessoas que tenho conversado, que tenho dialogado e 

tem nos passado essas informações, que é de muita valia e a gente tem que ouvir as ruas, tem que 

ouvir o povo, tem que ouvir as pessoas. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! Tenham 

todos uma boa noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, as 

pessoas que já cumprimentei aqui nessa sessão, quem está em casa. Hoje quero falar de um 

assunto muito importante, que foi comemorado no domingo, dia 14 de novembro, que é o Dia 

Mundial da Diabetes. Essa data foi escolhida pela Federação Internacional de Diabetes e pela 

Organização Mundial da Saúde para reforçar a conscientização a respeito da doença, 

principalmente para evidenciar a importância da prevenção e oferecer alternativas para as 

dificuldades enfrentadas pelos pacientes. E, nesse ano também, a gente comemora 100 anos da 

descoberta da insulina. A diabetes então essa doença silenciosa, que está crescendo cada vez 

mais. Eu vou passar um videozinho antes, explicando o que é a doença e, depois, eu continuo 

com algumas informações importantes. (Exibição de vídeo através da televisão). Eu estive 

motivada então a falar sobre diabetes por dois motivos: a Dude, né, que esteve aqui falando na 

tribuna, em nome do Lions, na sessão do Vereador da Melhor Idade, que abordou esse assunto e 

até propôs uma semana de conscientização pra diabetes e, também, meu pai, que acabou 

falecendo em decorrência da diabetes. Ele teve dois infartos e o diabetes mascara os sintomas do 

infarto. Depois, eu vou falar aqui pra vocês. E, lá no hospital, eles não quiseram internar na UTI 

porque disseram que não era um infarto, mas era um infarto, porque a diabetes ela mascara muito 

os sintomas. Mas, enfim, os dados então das pessoas com diabetes têm crescido muito nos 

últimos anos. A Federação Internacional de Diabetes divulgou novos dados sobre a doença no 

mundo. Segundo o relatório 15,7 milhões de brasileiros vivem com diabetes em 2021, um 

crescimento de 3,3 milhões em 10 anos, quando o país tinha 12,4 milhões. A própria instituição 

faz projeções para os próximos anos. Até 2030, o Brasil deve ter 19,2 milhões de pessoas com 

diabetes e esse número sobre para 23,2 milhões em 2045. Inclusive, os dados foram agravados 
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devido à pandemia, porque muitas pessoas mudaram os seus hábitos, né? Na questão da 

alimentação, do exercício físico. Deixaram de se cuidar nesse período em que estiveram que 

ficar mais dentro de casa e afetou diretamente na questão da saúde. Em Flores da Cunha, nós 

temos 1491 diabéticos atendidos pelo SUS. Somente os que procuram o posto de saúde, fora os 

que têm plano de saúde. E, desse número, então 251 pessoas retiram insulina do básico, né, que é 

a forma que está cadastrado lá na Secretaria da Saúde, pelo serviço básico; mais 54 retiram 

insulina pelo serviço especializado; os comprimidos então antidiabéticos orais são 1061 pessoas 

que retiram; mais 343 pessoas que retiram então as tiras, as lancetas que é pra fazer o controle da 

diabetes. Inclusive, tem uma lei então que todos os medicamentos devem ser fornecidos pelo 

SUS. O Presidente da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, Doutor César Luiz 

Boguszewski, ressalta que o diabetes é uma doença traiçoeira, que pode não se manifestar com 

muitos sintomas e dar os primeiros sinais já com as complicações relacionadas ao excesso do 

açúcar no sangue. Muitos dos pacientes adultos, com diabetes do tipo 2, são assintomáticos e a 

doença vai se desenvolvendo ao longo do tempo, silenciosamente. E o excesso do açúcar no 

sangue compromete vários órgãos, por afetar a parte vascular e nervosa. A doença é uma das 

principais causas das doenças vasculares e cardíacas, como infarto agudo do miocárdio e os 

derrames vasculares. Outras complicações também surgem devido ao diabetes, se não for tratado 

de forma adequada, como problemas neurológicos, na visão, nos rins, nos pés e nas pernas. Se o 

paciente já estiver com diagnóstico de complicação crônica, há tratamentos específicos para 

ajudar na qualidade de vida. O que me preocupa e que eu acho que seria válido mesmo essa 

semana de conscientização, como a Dude falou, é que as pessoas, na vida adulta e, 

principalmente, os idosos, têm muita dificuldade de mudar os hábitos e a gente precisa então, 

para controlar o diabetes, um rigor muito..., né, com relação à alimentação e exercício, que a 

gente não vê. Eu vi o meu pai, diariamente, eu insistindo em dar o remédio para ele e ele 

comendo doce. Então é difícil, sabe? Com as pessoas idosas, principalmente. Então é um 

trabalho de conscientização que precisa ser feito e que, depois, eu vou falar também que a 

Secretaria de Saúde tem planos para isso no ano que vem. Outra informação, também, da 

coordenadora do Departamento de Campanhas da Sociedade Brasileira de Diabetes, Doutora 

Dhianah Santini de Oliveira aponta que este cenário é muito preocupante. No Brasil, 50% da 

população não sabe que tem a doença. Em boa parte dos casos, a descoberta ocorre em virtude de 

sintomas iniciais decorrentes de alguma complicação. Ou seja, já vai ter que continuar com 

medicação, não consegue mais resolver através da alimentação, exercício físico, como é o caso 

da pré-diabetes. A médica explica que, devido à pandemia, aumentou a dificuldade em manter a 

alimentação saudável e frequência de atividade física. Esse quadro contribuiu para o surgimento 

de novos casos de diabetes e para a desestabilização dos níveis de glicemia entre aquelas que já 

tinham iniciado o tratamento. Então a ideia da Secretaria de Saúde, eu falei com a Secretária 

Jane, ano que vem é fazer um cadastramento de todos os pacientes de Flores da Cunha que tem o 

diabetes, que seja possível daí fazer o acompanhamento, monitoramento desses pacientes através 

de uma carteirinha e aí o médico também, que vai atender essas pessoas, vai ser sempre o 

mesmo, ele vai ter que ser sempre atendido para poder saber o histórico da pessoa também, 

senão, às vezes, a troca de médicos, tu diagnostica com um problema agora e daí, vai no outro, é 

outro e, na verdade, é uma sequência que a diabetes vai causando de doenças na pessoa. Então 

esse é um trabalho que eles estão começando a organizar agora para o ano que vem ser 

implementado e, também, vai ser feito para os hipertensos também. Outra informação assim que 

seria…, tu vê, tudo pra questão de saúde, tem que ser alimentação saudável, exercícios, legumes, 

frutas, fibras. E me pergunto: as pessoas que não têm condições de ter acesso a isso como é que 

fica? Né? Então também é difícil a gente pensar. Ah, sim, tem que cuidar da saúde, tem que se 

alimentar bem. Mas e quantos conseguem fazer isso financeiramente, né? Então é importante 

lembrar que os carboidratos eles têm maior efeito nos níveis de glicose do sangue. Não é só o 

doce em si, a massa, o pão também causam o diabetes. Então é importante controlar o consumo 

de doces, massas e gorduras. Além disso, a prática de atividade física ajuda a controlar a 

glicemia. Manter o peso saudável e controlar o estresse, fatores que também contribuem para a 
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evolução da doença. Ter uma vida fisicamente ativa e uma alimentação saudável é fundamental, 

tanto para prevenir, quanto para controlar o diabetes. Só para explicar, né, o diabetes 1 é aquele 

que a criança já nasce, adolescente já vem com essa deficiência no organismo de produção da 

insulina. E o diabetes 2 é quando as pessoas, ao longo da vida, vão tendo essa deficiência de 

produção da insulina no corpo; então acomete mais adultos e idosos, principalmente. E os 

sintomas então do tipo 1, no caso, se vocês perceberem alguma criança, adolescente: fome 

frequente, sede constante, vontade de urinar diversas vezes ao dia, perda de peso, fraqueza, 

fadiga, mudanças de humor, náusea e vômito. E o do diabetes tipo 2, que seria então os adultos, 

né: fome frequente, sede constante, formigamento nos pés e mãos, vontade de urinar diversas 

vezes, infecções frequentes na bexiga, rins, infecções de pele, feridas que demoram para 

cicatrizar e visão embaçada; esses dois é quando já a diabete está no estado avançado, em muitas 

vezes, a gente vê pessoas que precisam amputar membros por causa da diabetes. Então achei 

válido trazer esse assunto para compartilhar com a comunidade e, já que a Secretaria de Saúde 

tem um plano para fazer isso, senão a gente ia propor uma lei também, como a Dude, né, falou 

da semana municipal de conscientização. Mas nada impede que esse assunto volte a ser tratado 

aqui nessa Casa e, também, com a comunidade. Acho bem importante, são diversas doenças que 

estão vindo a cada vez mais para as pessoas devido a qualidade da vida que a gente leva, né, da 

falta de qualidade de vida na verdade e tem estudos também, agora, atrelando quem teve Covid 

com aumento de diabetes. Então também preocupa, né? Quem passou por Covid, tem que estar 

mais atento ainda, que pode desencadear no diabetes. Então agradeço a atenção de vocês e 

espero ter contribuído de alguma forma com essas informações. Obrigada! Boa noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Pra finalizar então o Grande Expediente, passo a 

palavra ao Vereador Vitório Francisco Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, concedo meu espaço 

de tempo ao meu Colega Vereador de bancada Guga. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa noite, Senhor Presidente; Colegas 

Vereadores, Jásser, Luti, que se fazem presente aqui na noite de hoje, em homenagem aos 35 

anos do nosso CDL. Parabenizar todos os Vereadores que aqui me antecederam nessa tribuna. 

Também comungo dos mesmos assuntos aqui explanados e quero aqui apenas salientar, como a 

gente já falou em várias sessões, a gente espera ansioso mesmo o ano de 2022, né? Temos um 

profícuo ano a frente, que a gente acredita de grandes realizações e quero apenas aqui só 

ressaltar, eu já vi que muitos Vereadores aqui já comentaram muito da falta de cargos, né? Mas, 

pelo que eu me lembro, teve um projeto que tramitou aqui nessa Casa, legislatura passada, e ele 

ficou alguns meses aqui nessa Casa. Mas acredito que ano que vem esse projeto ou algo 

semelhante voltará e eu quero ter o prazer aqui de refrescar esse assunto com os Colegas 

Vereadores e com a comunidade também. Mas o motivo de eu estar aqui, hoje, são aquelas duas 

pessoas que nos assistem e nos prestigiaram com a sua presença aqui, o Jásser, o Jucimar 

Salvador, uma pessoa aí amiga da minha família, pessoa atuante na comunidade paduense, né, e 

gera emprego e renda aqui no município de Flores da Cunha. E aí temos o Jásser, uma pessoa 

espetacular, esteve aí muitos anos à frente da rádio Solaris, fazendo um belíssimo programa. 

Hoje, com o Sementes de Vida, então nos abrilhantando com a sua presença aqui na Câmara de 

Vereadores. O CDL então comemora seus 35 anos de muito sucesso. Há 35 anos nascia uma das 

entidades mais atuantes no município. Cerca de 30 lojistas, comerciários e profissionais liberais 

se reuniu em seis de outubro de 1986 para fundar a Câmara de Dirigentes Lojistas, o CDL de 

Flores da Cunha. Conforme a ata número 1, o intuito era ter uma entidade local com a finalidade 

de desenvolver um constante trabalho de aproximação entre lojistas e o varejo, estreitando os 

laços, fortalecendo o entendimento recíproco e avivando no espírito de todos a necessidade da 

colaboração harmônica e da ação conjunta na solução dos problemas comuns. Na região, já 

falava muito sobre a importância do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, surgido em 1955, 

por um grupo de empresários gaúchos que se reuniram para trocar informações sobre os 
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pagamentos de seus clientes. Em Flores da Cunha, tudo começou em 26 de fevereiro de 1987, 

quando ocorreu a formação do conselho deliberativo do SPC com uma central de cobrança, que 

visava garantir mais segurança para os nossos lojistas no momento da venda a prazo. 

Inicialmente, o apoio de Carlos Emílio Curra, que assumiu o cargo de secretário executivo, foi 

fundamental para levar adiante as ações. Ele foi o responsável por montar o serviço, já que 

possuía linha telefônica, que deu origem ao Clube dos Dirigentes Lojistas. Os lojistas já 

contavam com o apoio da CDL de Caxias, onde participavam de reuniões, traziam novidades. 

Além disso, queriam fortalecer o comércio local para incentivar cada vez mais a compra em 

nosso município. Com os trabalhos do SPC estruturados, em 18 de maio de 1987, o então Clube 

Lojista passou a se denominar oficialmente de Câmara de Dirigentes Lojistas de Flores da 

Cunha. Foi no ano de 2009, que uma das grandes conquistas foi alcançada. Em seis de março, o 

CDL inaugurou sua sede própria, localizada no edifício Del Lavoro, na rua Frei Eugênio, 170. 

Com a sede própria, também vieram benfeitorias para associados e a comunidade. A entidade 

intensificou suas campanhas comemorativas, ampliou o leque de serviços, expandiu a agenda de 

cursos e palestras e inaugurou, junto à sede própria, um auditório para a realização de eventos e 

para que os próprios associados possam usufrui-lo de suas demandas. Atualmente o CDL Flores 

da Cunha conta com 411 associados, que além da consulta ao SPC, podem desfrutar de 

convênios em telefonia móvel, plano de saúde, diversas parcerias empresariais e a certificação 

digital. A missão do CDL pode ser definida em seis pilares: o desenvolvimento do mercado de 

consumo, a ampliação das possibilidades de crédito, profissionalização do mercado, redução do 

risco de inadimplência, aprimoramento do negócio, desenvolvimento comunitário. Nossa visão é 

reconhecer como referência, pela excelência na prestação de serviços e promoção do 

desenvolvimento em nosso município. Os 35 anos da CDL representam um marco histórico para 

a entidade, cada uma das pessoas que passou merece ser reconhecida pelo intenso trabalho 

desenvolvido junto a mesma. Segue aqui uma lista de quem foi os ex-presidentes do CDL que 

faço justo e necessário relembrança a pessoas importantes que hoje até ocupam cargos políticos 

em nosso município. Rafael Soldatelli foi de 1986 a 1988; Duílio Lisboa, 1988-1989; Marcelino 

Finger, 1989-1990; Miguel Pagno, de 90 a 91; Oscar Celito Fabro, 92 e 93; Marcos Antônio 

Bulla, de 93 a 97; Iram Jones de Grandi, 97 a 99; Derlau Tadeu Nery, foi de 91 a 92 e 99 a 2005; 

o Artêmio Mascarello, 2005-2011; a Sandra Camargo de Lima, 2012-2014; o Márcio Antônio 

Dotti Rech, 2015-2018, atual Vice-Prefeito do nosso município; e hoje aqui, o Jásser Panizzon. 

Queria agradecer e pedir da mesma forma o apoio dos Colegas Vereadores na aprovação dessa 

devida moção. Tenho aqui e faço questão em mostrar o encarte do CDL, dos 35 anos, aonde o 

Jásser em uma extraordinária esteve aqui nesta Casa, nos abrilhantou com o encarte e o trabalho 

desenvolvido pautado em alguns pontos em nosso município. Da mesma forma em campanhas, 

eu sou prova disso, que o CDL sempre foi parceiro da administração municipal e sempre ajudou 

muito em campanhas, datas comemorativas. Faço exemplo aqui o Natal, que sempre foi um 

belíssimo projeto do CDL, que sempre teve como piloto aí alegrar as crianças do nosso 

município, levando alegria, carinho, e mais que isso, né, é felicidade pra todas as crianças do 

nosso município. Então, antes de finalizar a minha fala, quero aqui apresentar o vídeo do atual 

Presidente do CDL, Jásser Panizzon. (Apresentação de vídeo através da televisão). Da mesma 

forma, apenas endossando ainda mais, destaco aqui um evento que foi exemplo em nosso 

município, tive a honra de participar num primeiro momento, em 2017, que foi o Homens na 

Cozinha. Ressalto aqui um evento piloto no nosso município aonde envolveu entidades, pessoas 

formadoras de opinião, um belíssimo evento sem precedentes e que tenha vida longa em nosso 

município. O CDL, além de tudo isso que já foi falado por mim, falado pelo Jásser em seu vídeo, 

também promove palestras, workshops, qualificação do nosso lojista, melhor atendimento e em 

todas as outras áreas que o lojista precisa. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, Jásser, a tua 

presença e a do Luti. Apenas fecho com um ressalvo, que muito me mergulha em dizer, que a 

gente aqui no município, a nossa família, a minha família tem mais de 42 anos de CNPJ, né, 

mais de 42 anos de comércio em Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente. Agradeço a 

oportunidade. E, mais uma vez, muito obrigado! 
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então encerrado o uso do Grande Expediente, eu 

quero, agora então, pedir licença aos Colegas Vereadores, público aqui presente, assessores, que 

eu tenho um outro compromisso lá no Centro Empresarial, que é o lançamento do Perfil 

Socioeconômico 2021. Então nós passamos ao intervalo de cinco minutos e, logo após, a 

Vereadora Silvana então assumirá a Presidência da Casa, dando continuidade aos serviços dessa 

sessão ordinária. Então teremos, agora então, o intervalo de cinco minutos para organização da 

pauta (da Ordem) do Dia. (Intervalo).  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Retomando então a sessão, passamos, agora, para a 

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a Moção 034/2021, de Congratulações ao Presidente da CDL (de Flores da Cunha), 

Senhor Jásser Panizzon, extensiva a toda a diretoria e a todos os associados, pelos 35 anos de 

história, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin. A moção está em discussão. Passo a 

palavra ao autor para fazer a sua defesa. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhora Presidente Silvana, Colegas 

Vereadores, público que ainda nos prestigia na noite de hoje; quero aqui cumprimentar a Senhora 

Maria Elena Panizzon, mãe do nosso homenageado da noite de hoje. Mais uma vez, pedir o 

apoio unanime aí dos Colegas, para aprovação da moção dos 35 anos do CDL. Uma entidade, 

Senhora Vereadora, que representa muito em nosso município, são 35 anos de uma linda 

trajetória, de um trabalho feito por várias mãos, pessoas do bem, que geram emprego e geram 

renda em nosso município, os nossos comerciantes. Então fica aqui a minha, o meu pedido, 

pedido de apoio aí na aprovação dessa moção. Era isso, muito obrigado. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Colega Vereador. A Moção nº 034/2021 

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

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 034/2021 aprovada por 

unanimidade. 

Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final os Projetos de Lei nºs 077, 

078 e 080/2021; para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 079/2021; para a 

Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos as Emendas 

Aditivas nº 02 e 03, a Subemenda nº 01 à Emenda Aditiva nº 03 e a Emenda Substitutiva nº 01 

ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020. Passamos, agora, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhora Presidente; Colegas Vereadores, também a 

imprensa, o público presente, quem nos acompanha aqui presencialmente e, também, pelas redes 

sociais. Cumprimento especial ao Presidente do CDL, o Jásser; o Vice Juci, parabéns pelos 35 

anos, por estarem à frente dessa importante entidade que realiza, assim como foi dito, muitos 

trabalhos importantes junto a nossa comunidade de Flores da Cunha. Parabéns! Queria também 

citar, na última semana estive participando da Conferência Municipal da Saúde, queria deixar 

aqui também meu reconhecimento e meus parabéns ao Alcides Fontana, que faz parte do 

Conselho Municipal. E, em nome dele, também parabenizar as pessoas do Executivo que 

estiveram ali participando e conduzindo tão bem esse evento. Na última quarta-feira, dia 10, 

estive acompanhando o Prefeito César em visita à obra de pavimentação da estrada que liga 

Otávio Rocha à Mato Perso, um trecho onde está, está sendo feito de cerca de 3,7 quilômetros, 

está sendo colocado a base, feito a compactação da base, que posteriormente receberá então a 

imprimação do piche e, depois, a colocação da base da camada final de asfalto. Então é uma obra 

muito importante, aguardada há diversos anos. E também, gostaria de salientar aqui, que em 

comum acordo dos Vereadores da nossa bancada do Progressistas, a nossa emenda impositiva da 

bancada será direcionada, será indicado então um valor de 435 mil reais para dar continuidade a 
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essa obra de pavimentação, que ela é muito importante e certamente fará a diferença para a 

comunidade de Mato Perso. Também queria destacar que, no domingo de manhã, estive mais 

uma vez percorrendo de bicicleta então cerca de uns 50 quilômetros pelo interior de Flores, pela 

área urbana também, onde estive passando por algumas comunidades, alguns bairros, São 

Cristóvão, São Gotardo, Linha 60, Otávio Rocha, Linha 80, pelos bairros Colina de Flores, 

Morada do Camping, São José, o Centro, Aparecida, Nova Trento, e várias demandas foram 

pontuadas, algumas já encaminhadas no dia de hoje para as secretarias competentes. Queria 

destacar também a limpeza que foi feito nas praças principais da nossa cidade, a praça do 

Imigrante, a praça da Bandeira e a praça Nova Trento, uma demanda que na semana passada eu 

sinalizei ao Executivo, visto que a grama já necessitava de algumas manutenções, e andei 

reparando então no domingo de manhã. Ficou um trabalho bem feito, as pinturas também, deu 

uma revitalizada nas nossas praças. Também queria destacar que foi recentemente colocado 

enfeites de Natal nas nossas entradas, nos pórticos, nos principais acessos da nossa cidade, e 

queria parabenizar então também o Executivo por, e toda a equipe, por deixar a cidade mais 

bonita nesse final de ano e nessa data que se aproxima então do nosso Natal. Por ora era isso. 

Gostaria de desejar uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Horácio Rech. 

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

Agradeço a Secretaria de Obras, pelo pronto atendimento a minha indicação do dia nove de 

novembro, para a limpeza na praça da Corsan. Ontem, comemoramos a Proclamação da 

República. Neste dia, o Marechal Deodoro da Fonseca derrubou a monarquia e assinou um 

manifesto, que deu início à República, deu início à República. Era isso, Senhora Presidente. Uma 

boa semana a todos! 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Vereador. Com a palavra, Vereador Júnior 

Cavalli. 

VEREADOR JÚNIOR CAVALLI: Senhora Presidente, então hoje minha última sessão nesse 

plenário ali, queria agradecer imensamente Colegas Vereadores, a bancada do MDB, Guga, 

Diretor Vitório, o Barp, os assessores, minha assessora Morgana, muito obrigado por tudo, por 

todo trabalho. E foi vários dias de muito trabalho pelos bastidores também principalmente, mas 

foi um aprendizado que eu vou levar pro resto de minha vida. Então possivelmente ocuparei 

novamente esse lugar, e quando precisarem, sabem que podem contar comigo aí pra tudo, 

principalmente pro pessoal do MDB que já me conhece ali, Colegas Vereadores, muito obrigado 

mesmo. E era isso. Obrigado. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Vereador. Com a palavra o Vereador 

Luizão. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhora Presidente, gostaria de destacar que na 

sexta-feira estive visitando o projeto da Francisco Zilli, um projeto muito importante que eles 

apresentaram aqui na Câmara dos Vereadores. Fiquei bastante surpreso com a evolução daquele, 

daquele colégio, também ouvindo umas demandas da diretora lá que possivelmente, agora, nós 

vamos estar encaminhando. Também, ontem à noite, estive participando com os moradores de 

uma reunião no bairro São Pedro, onde esse bairro vai ser agraciado então com a emenda 

impositiva que estarei destinando a eles. Estão felizes da vida, que é uma academia ao ar livre, 

que bastante tempo eles estão reivindicando, que, agora, possivelmente vai ser contemplada. Era 

isso. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana!  

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Com a palavra o Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhora Presidente, inicialmente quero 

cumprimentar a Senhora Maria Elena Panizzon, mãe do nosso Presidente CDL, Jásser. Quero 

comentar que estive reunido na última sexta-feira, dia 11, com o diretor do Departamento 
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Municipal de Esporte, o Senhor Vagner do Canto, onde na oportunidade damos andamento nas 

discussões da nova legislação para o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e a criação do 

Fundo Municipal de Esporte e Lazer. Acredito que ainda, neste ano, estarei fazendo indicação ao 

Prefeito Municipal para que, após análise do Executivo, retorne a esta Casa, como projeto de lei, 

para nossa apreciação e aprovação. Também quero aproveitar para parabenizar os Senhores 

Jásser e Jucimar, Presidente e Vice-Presidente da CDL, pela passagem dos 35 anos de uma 

bonita caminhada de nosso município. Desejar aos senhores e aos demais lojistas da nossa cidade 

muito sucesso. Contamos com o progresso de todos os comerciantes para o crescimento e 

desenvolvimento de nosso município. Que os ventos soprem, levando sempre o bem-estar e 

felicidade para todos os associados da entidade. Obrigado, Senhora Presidente! Uma boa noite e 

uma boa semana para todos e todas! 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Passo a Presidência ao Colega Vereador Angelo 

Boscari Junior para fazer uso desse espaço. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Eu passo a palavra à 

Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Presidente! Mais uma vez, deixar o nosso 

reconhecimento à importante entidade CDL do nosso município, pelos seus 35 anos e que 

venham muitos e muitos mais em progresso sempre. Também deixar registrado a nossa 

participação na Conferência da Saúde nessa semana do dia nove. A conferência é um importante 

momento onde a comunidade traz as suas demandas relacionadas à saúde, as entidades 

participaram, foi muito importante. Também, enquanto Comissão de Educação, junto com os 

Colegas Vereadores Angelo e Vitório, fizemos uma vistoria na escola São José, pra acompanhar 

a obra, como está. A gente se depara alguma, com algumas situações que deixam a gente um 

pouco triste, que são obras que às vezes não são bem planejadas e que, agora, dão certa dor de 

cabeça então pra poderem ser concluídas. E também, dizer que foi muito feliz a nossa sessão do 

Vereador da, Por Um Dia dos nossos jovens, jovens talentosos que estiveram aqui nesta Casa, 

dando um show, né, com várias indicações, projetos, demandas importantíssimas da área da 

educação que eles trouxeram pra nós. E foi muito legal ver também a participação de muitas 

meninas, inclusive as professoras no intervalo estavam conversando, porque é bem ao contrário, 

tínhamos treze meninas e um menino, e aqui é ao contrário, só uma mulher e oito homens, né? 

Então que a gente possa mudar esse cenário no futuro também, com todas essas jovens 

participando e querendo fazer a diferença na política também. E, na tarde de hoje, fizemos a 

entrega então, enquanto Presidente da, do movimento das Mulheres Progressistas, o valor de 

1.500 reais pra Liga Feminina de Combate ao Câncer, essa importante entidade do município 

que trabalha em prol dos nossos pacientes. Hoje eles atendem 34 pacientes com câncer, então 

esse valor vai ajudar muito nas despesas que eles têm com rancho, com medicação, que eles 

auxiliam essas famílias. E a entrega foi feita então pra nossa Presidente Arlete, lá no, no posto de 

saúde, eles têm a sala que fazem atendimento. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Retorno a Presidência à 

Vereadora Silvana De Carli.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Senhora Presidente, Colegas Vereadores, cumprimento a todos, 

os assessores, público que nos assiste de Casa. Quero, nesse momento, também parabenizar ao 

Jásser e ao Luti, pelo seu trabalho à frente do CDL, uma entidade que muito orgulha nosso 

município e que contribui aí, né, em várias questões, auxiliando os comerciários e aos 

comerciantes. Muito obrigado pela presença e continuem fortes no seu trabalho, né? Também 

falar um pouquinho sobre nossas visitas da semana passada. A visita ao Secretário de Educação, 

fizemos algumas, alguns questionamentos e cobramos algumas demandas, né? Logo ele vai, irá 

nos responder, nos responder oficialmente e a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, né, 
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mas nos recebeu em seu, no seu gabinete e tirou muitas dúvidas. Visitamos a Escola São José e 

vemos que lá ela vai absorver muitos alunos, é uma escola que, que é uma referência pro 

município e as obras lá estão em pleno funcionamento, esperamos que atenda muito bem a nossa 

comunidade. Também estive conversando com o departamento de Cultura pra tentar fazer 

algumas alterações aí na lei, para que a gente possa encaminhar recursos das nossas emendas 

impositivas e que sejam investidos, né, em, na cultura do município através da, da arte e do 

incentivo cultural. Durante essa semana, também estaremos conversando com outros 

departamentos pra então encaminhar as emendas impositivas ao orçamento para o ano que vem, 

né? Quero agradecer aqui também ao Júnior, pela sua contribuição, né, mostrou um bom 

trabalho, bastante interesse pela defesa de sua comunidade e do nosso município. E estamos à 

disposição aí, quando precisar de alguma coisa, né? Foi muito proveitoso tê-lo conosco. E 

parabenizo, desejo muito sucesso. Era isso, Presidente. Obrigado. 

PRESIDENTA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Vereador. Encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos então aos Informes da Presidência. Na semana que passou, o nosso 

Presidente Clodomir José Rigo esteve participando de alguns eventos. No dia 09 de novembro, 

na Conferência Municipal da Saúde realizada aqui nesta Casa e, no dia 10 do, 10 de novembro, 

do jantar de escolha e posse da nova diretoria da Associação dos Professores de Flores da Cunha. 

Também deixo um grande abraço do Presidente Clodo, seu conterrâneo, e parabenizo pelo 

trabalho realizado. Com certeza terás muito ainda a contribuir com nosso município, Júnior. 

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

deste dia 16 de novembro (de 2021), às 19h25min. Era isso. Muito obrigada! 

  

 

Vereador Clodomir José Rigo  

Presidente 

 

 

Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior  

1º Secretário 

 


