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SESSÃO 2.692 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

23 de março de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária extraordinária deste dia 23 de março de 2022, às 

14h05min. A convocação desta sessão extraordinária está sendo realizada, atendendo à 

solicitação do Senhor Prefeito Municipal César Ulian, através do ofício nº 040/2022.  

Conforme acordo de líderes, ficam excluídos o Pequeno Expediente, o Grande Expediente, as 

Explicações Pessoais e o intervalo. De imediato, passamos à 

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 023/2022, que “Institui o Plano Municipal de Cultura e dá outras 

providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões 

em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O projeto está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa tarde a todos, Colegas Vereadores, a Mesa 

Diretora, quem nos assiste pelas redes sociais; aqui presente a diretora de Cultura, a Natalina. 

Então recebemos esse Plano Municipal da Cultura para analisar, a gente acompanhou no ano 

passado a Conferência Municipal da Cultura que foi realizada e o que dá pra perceber no 

material, que foi um trabalho bem extenso, né, que demandou bastante tempo e, agora, em 

devido à necessidade de ele ser apresentado para, para a Famurs, pro Governo do Estado o 

quanto antes, então será votado. Mas ali a gente percebe todo uma história de um, da cultura do 

nosso município que está ali retratada e todas as ações e atividades que serão previstas para 

serem realizadas, com acompanhamento sempre do Conselho da Cultura, de toda a comunidade 

para que a cultura tenha mesmo as suas raízes firmadas aqui no município e permaneça e cresça 

cada vez mais. Então a gente aprova esse projeto com o maior orgulho e pede aos Colegas 

Vereadores que também nos acompanhem no voto.   

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa tarde, Senhor Presidente e Colegas 

Vereadores; assessores e servidores desta Casa, nossa Natalina que se encontra aqui presente e os 

que nos acompanham através do Facebook. Inicialmente eu quero parabenizar o departamento de 

Cultura da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto principalmente a diretora Natalina 

Francisconi, pela realização da Conferência Municipal da Cultura nos dias 19, aliás, 18, 19 e 20 

de agosto de 2021. Foi a partir da discussão e debates nestes três dias que se criou o Plano 

Municipal d Cultura que estamos discutindo e aprovaremos hoje. Podemos observar que este 

Plano Municipal de Cultura é fruto de uma significativa participação popular, de forma 

transparente e democrática. Sua aprovação abrirá as portas para o nosso município ser inserido 

nos sistemas nacional e estadual da cultura. Quero destacar que cultura é a história de todos os 

produtos criados por nós, como os costumes, tradições, festas, danças, cantigas, lendas, obras de 

arte, literatura, entre outros. A cultura não para no tempo, é algo que é alimentado diariamente, 

sendo um instrumento cujo seus criadores, artistas e espectadores constroem e celebram suas 

identidades no momento que expressam seus pensamentos, sensibilidades e emoções. Cultura é, 

portanto, algo que desenvolve o espírito crítico, a imaginação e o sentido de coletividade, 

contribuindo no processo de conscientização e transformação social. Gostaria de aproveitar o 

momento para mencionar que, segundo informações, a restauração do Campanário da Igreja 

Matriz iniciará no mês de abril. Muito perto do Campanário, temos o prédio do Museu Pedro 

Rossi, e muito de nossa história está ali guardada e protegida cujo o mesmo também precisa ser 

restaurado. Em conversas com a diretora Nata, ela afirmou que buscará recursos para restaurar o 
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prédio e digitalizar os acervos bibliográficos. Quero deixar registrado que se a legislação 

permitir, destinarei minha emenda impositiva individual de 2022 para o Museu Pedro Rossi. 

Obrigado, Senhor Presidente.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores e Vereadora; um 

cumprimento especial à Nata também, do departamento de Cultura; também, hoje de manhã, 

estive estudando um pouco o Plano Municipal de Cultura, que foi elaborado acredito depois da 

conferência municipal, dentro da conferência então, né, e nele mesmo, também está um resumo 

do que aconteceu durante o período da conferência, além de trazer um histórico da nossa cidade, 

alguma, alguns dados também, eu digo, socioeconômicos, né, e algumas coisas que eu pontuei 

em relação à cultura que considero importante, apesar da gente ter predominantemente, eu digo, 

a descendência, né, nossa comunidade ser descendente de italianos, aqui também nós tivemos 

imigrantes lá poloneses, alemães. E algumas coisas que eu achei importante, que nós temos o 

talian, que é a nossa língua cooficial desde 2015; o menarosto, que é muito conhecido, o nosso 

prato típico oficial desde 2012. E uma coisa que me chamou a atenção, que mais de 40% da 

população, de acordo de um dado de 2019, é que, que a população de Flores, mais de 40% já não 

é mais nascida em Flores, são pessoas que estão vindo de fora. Então quando a gente fala de 

cultura, eu acredito que precisamos também ter um olhar pra essas pessoas que estão vindo de 

fora. Desde 2010, muitos haitianos, senegaleses e pessoas que tem muitas vezes uma cultura 

também diferente da nossa, do que a gente era acostumado. Então apesar de ser importante que a 

gente preserve também nossa cultura italiana, nossas origens e nossas histórias, acredito que 

precisamos estar aberto pro novo, pra essas pessoas que também podem, com a história delas, 

contribuir um pouco mais. Então a cultura ela é muito rica, é um universo muito amplo dentro 

dele, música, artes, história, desde a nossa imigração e tudo mais, e por isso acredito que 

precisamos ter um olhar cada vez mais especial. E esse plano, essa, esse trabalho realizado no 

ano passado também, acredito que é muito importante pra nossa comunidade. Por isso sou 

favorável a este projeto.    

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

Vereadora; funcionários da Casa; em especial, a Nata, diretora de Cultura, dizer que a cultura ela 

acompanha o ser humano há milênios e os povos passam de geração e geração cada cultura, 

cada, cada credo, cada religião e a cultura ela não podia ser diferente. Então nesse projeto a gente 

acaba contemplando toda a nossa cultura, que nem os Colegas acabaram de citar. Dizer também 

que temos mais um projeto, né, Nata, além da, da Nossa Senhora da Uva, mais uma parceria da 

Associação dos Amigos de Otávio Rocha, que foi parceira, juntamente com o Sicredi, nesse 

projeto do resgate da história da Nossa Senhora da Uva, mesmo ela sendo recente para nós aqui, 

mas é uma cultura antiga lá na Europa, mas para nós também ela é recente. E esse resgate sendo 

feito, valoriza muito a Nossa Senhora da Uva e sendo ela aqui, agora, para, não só de Otávio 

Rocha, mas também para Flores da Cunha, agora vamos ter o trabalho todo realizado na questão 

do menarosto. Então dizer que a associação é parceira, Nata, você sabe, já conversamos sobre 

isso, e esperamos que tenha o êxito que teve o da, o projeto de Nossa Senhora da Uva. Então sou 

também favorável a esse projeto, Senhor Presidente.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores e 

Vereadora, Nata que se faz aqui presente; quero cumprimentar o Jésus também, que se faz aqui 

hoje, no plenário; dar sequência, manifestar o nosso posicionamento favorável, participei do 

Conselho da Cultura enquanto fui colaborador do Município, pela Secretaria de Turismo, sei do 

trabalho que hoje a sua função desempenha dentro do Executivo, uma responsabilidade enorme, 

com várias questões aí à frente da cultura ser levado adiante. Uma das, das bandeiras também, eu 

faço questão aqui só de mencionar, que sempre tenho junto comigo aqui no meu, na minhas 

propostas enquanto fui candidato ao Legislativo, e uma das minhas propostas também, só apenas 

tendo a oportunidade de vincular, foi a retomada da Vindima da Canção, que eu sei que está com 

ideia de ser retomada, um molde talvez mais eficiente, né, mas só pra colaborar e dar o meu 
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posicionamento frente ao que está sendo discutido aqui hoje. No mais era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa tarde, Senhor Presidente e Colegas Vereadores; 

pessoas já citadas; em especial aqui, a diretora Nata; sejam todos bem-vindos. Amplamente 

favorável a esse projeto por vários motivos. O primeiro, que ele foi, foi discutido amplamente 

com a sociedade, bem transparente onde sociedade, a comunidade no geral pode participar 

opinando e fazendo, fazendo-se parte desse plano. Segundo, que o município carece, né, carecia 

desse Plano Municipal. Nós temos tantas coisas boas pra serem executadas na área da cultura e 

tudo começa por uma organização, né? Então temos um plano aqui executado pra, com valência 

pra 10 anos, esta Casa se, o Legislativo, o Executivo, o Conselho Municipal serão partes 

importantes desse projeto, que nós seremos fiscalizadores e seremos também opinadores pras 

novas ações que serão desenvolvidas nesse Plano Municipal. Então o projeto vem em bom 

tempo, queremos que a nossa cultura ela deslanche de vez, né, e nós precisamos, pra que o 

projeto tenha continuidade, nós precisamos de pessoas que possam conduzir esse projeto. Então 

hoje a Nata está praticamente sozinha lá no setor de Cultura, pra atender toda a cultura do nosso 

município, então nós precisamos de pessoas que possam conduzir. Então é importantíssimo que 

o Legislativo, juntamente com o Executivo Municipal e com o Conselho Municipal da Cultura, 

trabalhem unidos, todos, fortalecendo cada vez mais esse Plano Municipal de Cultura. Então 

amplamente favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O projeto está em votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus 

votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 023/2022 aprovado por unanimidade.  

Encerrada a Ordem do Dia, agradeço a presença de todos; e, em tempo, quero cumprimentar e 

agradecer a presença da diretora de Cultura, a Nata Francisconi; do Presidente do Conselho da 

Cultura, Jésus Reis, por terem participado da nossa sessão; e agradeço também a todos os 

Vereadores e a Vereadora que atenderam à convocação dessa sessão extraordinária para votação 

do Plano de Cultura Municipal, possibilitando ao município participar também da certificação 

estadual, que será mais uma ferramenta aí no auxílio a nossa cultura, né, pra inscrição de projetos 

e o desenvolvimento dela como um todo.  

Agradeço a proteção de Deus e a presença de todos, e declaro encerrada a sessão extraordinária 

deste dia 23 de março de 2022, às 14h19min. Muito obrigado e uma boa tarde a todos! 
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