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SESSÃO 2.695 – SESSÃO ORDINÁRIA 

04 de abril de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 04 de abril de 2022, às 18h11min. 

Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, da imprensa, do público presente nesta sessão; em 

especial, os homenageados da noite, ao Antonio Coloda, rádio Amizade; ao público presente 

nesta sessão, a todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores. 

Antes de iniciarmos a sessão, peço um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do senhor 

Lourenço Darcy Castellan, ocorrido ontem, dia 03 de abril de 2022. Lourenço foi fundador e 

presidente da Fábrica de Móveis Florense, vereador e presidente da Câmara em 1964 a 1968, e 

1969 a 1972. Em 1973 a 1976, foi vice-prefeito na administração de Raymundo Paviani. Em 

2003, foi homenageado por esta Casa com o título de Cidadão Benemérito. Façamos um minuto 

de silêncio. (Um minuto de silêncio).  

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 LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 045/2022, que encaminha documentação relativa à prestação de contas anual do 

exercício financeiro de 2021, e informa que os demonstrativos do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal relativos ao mesmo período foram 

encaminhados no dia 26 de janeiro de 2022, conforme ofício nº 018/2022.  

Ofício nº 046/2022, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de fevereiro 

de 2022 e os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária referentes ao primeiro bimestre 

de 2022, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 047/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 028/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$35.000,00”.  

Ofício nº 048/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 029/2022, que “Inclui o Programa 5559 e 

os Projetos 1550 e 1740 no Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de 

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

R$90.700,00”.  

Ofício nº 049/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 030/2022, que “Autoriza a abertura de 

um crédito adicional suplementar no valor de R$5.493.800,00”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 053/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a reinstalação da parada de ônibus coberta situada próxima à 

comunidade de travessão Carvalho e da família Molon. 

Indicação nº 054/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja realizado um estudo de viabilidade para isenção do IPTU às famílias inscritas 

em programas sociais da Prefeitura Municipal ou as que comprovem renda igual ou inferior a um 

salário mínimo mensal, que seja proprietária de um único imóvel e utilizado exclusivamente 

como sua residência. 

Indicação nº 055/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias na estrada da capela São Victor, Zona Verdi, 

sentido rio das Antas. 
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Indicação nº 056/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas melhorias na estrada do travessão Gavioli, sentido 

travessão Porto. 

Moção nº 004/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Senhor Antonio Coloda, pelo aniversário de 15 anos do programa Via de 

Vanti, da rádio Amizade, extensiva aos demais integrantes do programa.  

Moção nº 005/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que apresenta Moção de 

Congratulações à farmacêutica-bioquímica Senhora Mara Maria Ruschel Miranda e ao 

administrador Senhor Antonio Nelci Miranda, fundadores do Laboratório São Pedro, extensiva 

aos funcionários e demais colaboradores, em celebração pelos 35 anos de fundação da empresa. 

Requerimento nº 004/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar informações relativas ao crematório de 

animais proposto para instalação no distrito de Otávio Rocha, informando se o proprietário do 

imóvel possui licenciamento ambiental para a movimentação de terra e para o empreendimento, 

em caso positivo, que envie cópia para conhecimento e, em caso negativo, que informe quais 

medidas foram tomadas pela Administração Municipal antes da constatação do início das obras 

de terraplanagem.  

Requerimento nº 005/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que requer o envio de 

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

estudo(s) que comprovam a necessidade dos cargos da reestruturação administrativa contratado 

pela Administração Municipal, citados pelo Senhor Prefeito Municipal nas audiências públicas a 

respeito do Projeto de Lei Complementar nº 002/2022, e que informe os custos do referido 

estudo para os cofres públicos.  

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Convite da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Flores da Cunha 

e Nova Pádua, para participar do lançamento do livro “Tempos de Luta e de Glória”, em 

comemoração aos 60 anos da entidade, no dia 27 de abril de 2022, às 19:00 horas, no Salão 

Paroquial de Flores da Cunha.  

Convite da Família Pagno para participar do evento do novo espaço, no dia 07 de abril de 2022, 

às 19h15min.  

E-mail da Caixa Econômica Federal de Caxias do Sul, que informa o crédito de recursos 

financeiros no valor de R$287.306,00 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e seis reais), no 

dia 30 de março de 2022, para pavimentação de trecho de via urbana do município de Flores da 

Cunha.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Vitório Dalcero. 

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

Vereadores, assessores e servidores desta Casa, imprensa, homenageados da noite, demais 

público aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje faço a defesa de uma 

indicação que protocolei nesta Casa solicitando ao órgão competente de nosso Município para 

que realize um estudo de viabilidade para conceder a isenção do IPTU para as famílias inscrita 

nos programas sociais da Prefeitura ou que suas rendas sejam de até um salário mínimo. Nestes 

últimos anos, somados aos reflexos da pandemia do Covid-19, temos a assustadora elevação do 

índice agregado de preço nos alimentos, a elevação dos preços dos derivados de petróleo, 
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principalmente do gás de cozinha, o aumento da energia elétrica, a alta volatilidade do mercado 

cambial combinada com a depreciação do real fizeram com que o poder aquisitivo da população 

diminuísse substancialmente. Com certeza as famílias de baixa renda são as que mais estão 

sentindo a diminuição do poder de compra de seus ganhos. Como para 2022 acredito não ser 

mais possível, peço que esse estudo possibilite para, a partir de 2023, a isenção do pagamento 

deste tributo por estas famílias. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Antonio Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; Colegas Vereadores e 

Vereadora, a imprensa, pessoas que nos acompanham, servidores; em especial, Daniel 

Gavazzoni, Chefe de Gabinete; Antonio Coloda e toda a sua equipe do programa Via de Vanti, 

que bom tê-los aqui. Senhor Presidente, ocupo esse espaço para fazer defesa a uma indicação que 

protocolamos nessa semana, onde sugerimos ao Prefeito Municipal que seja providenciado a 

instalação da parada de ônibus coberta próxima à comunidade do travessão Carvalho e da família 

Molon. A parada existente na localidade sofreu avarias devido a um acidente de trânsito e foi 

retirada para reparos ou substituição e ainda não foi reposta no local. Por se tratar de um local 

com bastante usuários que fica no relento para aguardar o transporte, essa indicação visa 

melhorar a qualidade de vida dos munícipes, em especial dos alunos e dos trabalhadores que 

dependem desse transporte rotineiramente. Então já conversando com nosso Subprefeito de 

Otávio Rocha, o Bruno Debon, eles nos já nos adiantou que os reparos já estão quase finalizados 

e então acredito que, nos próximos dias, ela será reposta lá para que possam sim, os usuários lá, 

ter esse benefício dessa parada de ônibus que é tão importante naquele local. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, funcionários desta Casa, o público aqui presente, como o meu irmão, o Juarez Rech, 

a Teresinha Pasticelli, a imprensa e quem nos acompanham nas redes sociais; os homenageados 

desta noite, principalmente à família Coloda. Indicação 055, sua justificativa: Solicito que seja 

providenciado o patrolamento e cascalhamento na referida estrada, pois a mesma encontra-se em 

péssimas condições. Há muito tempo esse serviço vem sendo solicitado, portanto solicito que 

essa indicação seja atendida com brevidade. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. 

Justificativa de indicação 056: Solicito que seja providenciado o patrolamento e cascalhamento 

na referida estrada, pois a mesma encontra-se em péssimas condições. Devido ao desvio da via 

ser muito acentuado, a mesma necessita manutenção de curto prazo e com material adequado 

para tal. Portanto, solicito que essa indicação seja atendida com brevidade. Certo de seu pronto 

atendimento, agradeço. Era isso, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A tribuna está à disposição do Vereador Horácio Rech. 

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

esta Casa presta uma homenagem a quem teve a ideia de manter viva um pouco de nossa 

história, um pouco de nossas origens, mantendo nossa cultura. O programa Via de Vanti foi ao ar 

pela primeira vez em 1º de abril de 2007. O programa iniciava às seis horas até as nove horas, 

tendo como apresentador Antonio Coloda e participação de Valentin Antonio Coloda e Italino 

Mascarello. Algum tempo depois, o programa foi ao ar às nove horas até as doze horas e, nesta 

época, ganhou mais dois integrantes: Arcangelo Morandi e Yuri Calgaro Coloda. O quinteto é 
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reconhecido pelos ouvintes pelos apelidos de Tóni Sghérlo, Jhoanin Pescador, Bépi Scúria, Padre 

Génio e Bin Laden, os mesmos realizam e apresentam o programa de forma voluntária. Há 15 

anos, a rádio Amizade FM de Flores da Cunha mantém o programa Via de Vanti todos os 

domingos pela manhã, com três horas de duração, com o propósito de valorizar a herança 

linguística e cultural, incentivando a preservação dos saberes tradicionais e os costumes dos 

descendentes italianos. Preservar o talian é justamente preservar as características daqueles que 

foram e ainda são o alicerce da cultura e dos costumes florenses. É difícil imaginar que a língua 

que um dia foi motivo de chacotas, discriminação e proibições por parte de governantes 

estaduais, resultando até mesmo em prisões de imigrantes italianos que se estabeleceram na 

antiga Nova Trento, esta que um dia se tornaria, por meio de lei, a língua cooficial de Flores da 

Cunha. O programa Via de Vanti visa manter viva as tradições e os costumes dos imigrantes 

italianos, mantendo em evidência o talian, hoje língua cooficial de Flores da Cunha, oficializada 

por meio de lei municipal instituída em novembro de 2014. O programa Via de Vanti possui uma 

programação musical mista revezando vários tipos de músicas, como gauchescas, sertanejas raiz, 

músicas com artistas locais, mas principalmente músicas italianas. Também há espaço para 

humor, com piadas que são contadas em italiano e português pelos ouvintes e pelos 

apresentadores. No programa, o quinteto interage com os ouvintes que participam ao vivo, 

contando piadas ou solicitando músicas. O primeiro programa teve 30 ligações telefônicas, e 

muitos destes ouvintes continuam participando até hoje do programa Via de Vanti, via telefone 

ou por mensagens nas redes sociais. O programa Via de Vanti é o mais antigo na grade de 

programação da rádio Amizade FM e o mais antigo da história do rádio em Flores da Cunha. O 

programa Via de Vanti foi apresentado em 780 domingos. Com 2.340 horas de programação, 

recebeu mais de 31 mil ligações telefônicas e mais de 28 mil músicas foram rodadas durante 

estes 15 anos de história. Hoje, quem tem o compromisso de manter viva nossa história no 

programa Via de Vanti da rádio Amizade FM são os senhores: Antonio Coloda – Tóni Sghérlo; 

Arcangelo Morandi – Padre Gènio; Italino Mascarello – Bépi Scúria; Valentin Coloda – Jhoanin 

Pescador; Yuri Coloda – Bin Laden. E agora, temos um vídeo com alguns, com algumas 

mensagens. (Apresentação de vídeo através da televisão). Parabéns à rádio Amizade! Parabéns 

ao Via de Vanti! Parabéns a quem teve a iniciativa e continua mantendo vivo o nosso talian e 

parte da nossa história. Esta homenagem é merecida pela coragem e determinação, pois vocês 

fazem com que nosso domingo seja melhor. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Carlos Roberto Forlin.   

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa noite a todos, Colegas Vereadores, 

Presidente da Casa, homenageados dessa noite, demais autoridades aqui já mencionadas, público 

aqui presente e quem nos assiste pelo Facebook. Hoje é um dia um pouco anormal dos demais, 

tinha me programado pra vim aqui falar outro assunto, mas infelizmente, por razões da vida e 

por acontecimentos, hoje uso da tribuna pra lamentar, de uma certa forma exaltar a pessoa do seu 

Lourenço Castellan, um homem muito querido no nosso município. Fez uma história bonita, 

tanto profissional, empresarial, pessoal, política. Uma história que deixa pra nós como 

aprendizado, como exemplo, inspiração a ser seguido, como sempre falei pra ele, que ele era o 

meu ídolo e com ele eu aprendi muita coisa. E se hoje eu cheguei até onde eu cheguei, essa 

pessoa que deixou Flores da Cunha no dia de ontem, teve grande parcela. Eu quero fazer aqui 

uma, um pequeno, pequeno retrato da trajetória da pessoa do Lourenço, o meu padrinho, uma 

pessoa que teve uma importante participação durante toda a minha caminhada, desde muito 

jovem, desde criança até os dias atuais ele sempre foi uma pessoa presente. Nos seus últimos 

momentos, fazíamos chamada de vídeo, a pandemia afastou um pouco esse convívio, mas 

infelizmente a vida é assim, é feita de ciclos, passagens. Acredito que nesses últimos anos de 

convivência mais afinca, eu pude extrair o máximo de aprendizado, de conhecimento, eu pude 

conviver com ele um tempo a mais, né, ter um tempo a mais de passar tempo com ele. Então eu 

vou fazer aqui um breve relato do seu Lourenço e finalizo dando minha, minhas considerações. 
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O Lourenço ele nasceu em Flores da Cunha, no dia 24 de janeiro de 1930, ele era o sexto entre 

os 10 filhos de Serafina Carpeggiani e Antônio Castellan. Descendente de imigrantes italianos, 

começou a trabalhar aos 11 anos como “bóssia”, nome dado aos serventes que levavam água 

para os trabalhadores, aqui na Granja União. Logo depois, conseguiu emprego na ferraria e 

carpintaria Olímpio Cavagnoli, onde atuava nas áreas de funilaria e mercenaria. Muito ele 

contava em visitas minhas à sua residência do trabalho que era feito na carpintaria, do anseio 

dele construir uma empresa, ter uma profissão. O dia que eu pedi pra ele que eu queria, eu ía, eu 

estava num processo de definição da minha faculdade e eu fui pedir orientações, como de 

costume, e ele disse: Forlin, faça aquilo que tu gosta. Independente de cursar uma graduação ou 

um curso técnico, o mais importante, Coloda, é ter uma profissão. Palavras desse homem. O 

mais importante é tu ter uma profissão e fazer aquilo que tu ama, que fazendo aquilo que tu ama, 

eu tenho certeza que tu vai trabalhar por amor como eu trabalhei pela Florense. Eu lembro muito 

dele e me identifiquei, em certos momentos da minha vida, aonde eu chegava em casa, ele me 

dizia, à meia-noite, e às quatro, eu já estava na empresa do novo, por não ter sono, por estar 

pensando no serviço que tinha lá, nas pessoas que me esperavam, a família que dependia de 

mim. Sempre zelei pelo trabalho, pela família, o bem comum de todos, me coloquei à disposição 

na política pra ajudar no crescimento de Flores da Cunha, trazer o progresso. Também trago aqui 

talvez uma informação que poucos têm conhecimento, da pessoa que batalhou e trouxe o Banco 

do Brasil, Vereador Vitório, pro município de Flores da Cunha. E teve, por várias oportunidades, 

a oportunidade de concorrer a prefeito, ser candidato único, a oposição se colocava à disposição, 

a oposição aceitava como um candidato único a pessoa do seu Lourenço. No começo de 53, 

Lourenço passou a trabalhar na fábrica de móveis de esquadrias de Claudino Nissolla, primo de 

sua mãe. Em 18 de maio do mesmo ano, com a parceria do cunhado Ângelo Coradi, já falecido, 

e de outros dois sócios, Lourenço comprou a pequena marcenaria e fundou a Fábrica de Móveis 

Florense Ltda. Um galpão de madeira apenas com 200 metros quadrados e piso de chão batido, 

com coragem e com o crédito. Sempre me falou, Forlin, eu tive que botar a cara e o peito, porque 

dinheiro não se tinha, nossa família era pobre, a linha abaixo da pobreza, mas se tinha o crédito, 

porque, desde muito jovem e isso com 23 anos, quando ele comprou a empresa do Nissolla e 

fundou a Florense junto com os cunhados, ele  sempre teve uma fama de honesto, de trabalhador 

e foi com o crédito. E um conselho que ele sempre me deu, nunca pegar dinheiro com banco, 

porque banco não empresta dinheiro, banco vende. Ele nunca vai te emprestar, ele sempre vai te 

vender. Se tu ver um banco, passa, atravessa a rua e passa do outro lado. E esse foi um, um dos 

vários conselhos que eu recebia dele. O empresário foi um dos responsáveis por consolidar a 

marca Florense nas maiores e melhores grifes do setor moveleiro do mundo. Lourenço que 

atualmente era presidente emérito da empresa construiu o sucessor, o filho, o Gelson. E foi o 

segundo presidente e atuou no cargo desde meados da década de 80 até o ano de 2019. 

Atualmente, o Mateus Coradi é o CEO da fábrica, que em maio de 23 deve completar 70 anos. A 

Móveis Florense gera mais de 600 empregos diretos em sua fábrica instalada na avenida 25 de 

Julho, no acesso sul de Flores da Cunha. Além disso, são milhares de pessoas trabalhando em 

funções diretas e indiretas, cerca de 2,5 mil funcionários que atuam na empresa, 60 franquias da 

empresa em todo mundo. E o desenvolvimento, progresso, pessoa que se dedicou, que muitas 

vezes acabou deixando a família de lado pra se dedicar aos negócios e trazer um futuro pros 

filhos. Pensando no futuro da geração e do município, de uma certa forma, com a participação 

dele na política poucos anos antes de fundar a Florense, em 48, Lourenço conheceu a primeira e 

a única esposa, que foi a dona Noemi. Casaram-se cinco anos depois, em cinco de dezembro de 

53, poucos meses depois da fundação da Florense. O casal completou 68 anos de matrimônio em 

dezembro do ano passado. Lourenço teve os três filhos com a Noemi: o Gelson, a Eliana e a 

Leila. O empresário deixa as quatro netas e um bisneto. A participação dele na política de Flores 

da Cunha, foi presidente da Câmara de Vereadores em duas oportunidades, em 66 a 68, e 71 e 

72; e, foi vice-prefeito, da mesma forma, no governo de Raymundo Paviani. Então, Colegas 

Vereadores, apenas pra fazer, não posso deixar passar em branco aqui, hoje, essa história, a 

pessoa que levou o nome de Flores da Cunha pro mundo, com mais de dez franquias espalhadas 
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fora do Brasil, uma das maiores no Rio de Janeiro, com 2.100 metros quadrados. E Flores da 

Cunha, de uma certa forma, Senhor Presidente, e acho que todos aqui que já passaram aqui por 

essa Casa, assessores, vereadores, prefeitos, funcionários que trabalharam na empresa, não foi o 

final de semana muito fácil, um final de semana triste, de grandes emoções, homenagens. A 

nossa família tinha uma aproximação muito grande, principalmente na minha pessoa e, e é isso 

aí, é isso aí. Apenas deixar aqui registrado o nosso carinho, né, admiração pela pessoa dele, o 

nosso vínculo com a família sempre foi muito grande e infelizmente, hoje, no dia de hoje, a 

gente, Flores da Cunha se despediu de uma pessoa que muito fez por Flores da Cunha, muito fez 

pelo cidadão de bem, pelo trabalhador, e se despediu de uma forma muito justa. A família deu 

uma cerimônia muito bonita, uma despedida à altura da pessoa que estava ali. E era isso, só 

agradecer, deixar aqui meus sentimentos à família. Estive presente, hoje, no cerimonial, levei o 

abraço do Presidente da Câmara, em nome de todos os Vereadores. Estava lá, eu e o Prefeito 

César. Frei Jaime fez a missa de despedida e foi muito bonito. Infelizmente é uma grande perca, 

é uma grande perca. Eu sinto muito por conviver muito com ele, sempre foi um conselheiro, o 

seu Lourenço sempre foi uma pessoa que me deu muito conselho bom, sempre me guiou pelo 

melhor caminho, se eu estou aqui, hoje, ele teve uma grande parcela. E só peço a Deus que, que 

ele encontre a paz, né, e que o passar dos anos aí eu possa, eu tenha a sabedoria ea  a humildade 

que esse cidadão teve com Flores da Cunha, com sua família, com seus funcionários, enfim, 

soube valorizar as pessoas, né, ele valorizava muito o carinho, a amizade. Por várias ocasiões, eu 

vi diversas vezes um, esse exemplo de valorizar as pessoas. Ele valorizava muito a amizade, a 

parceria independente de quem fosse, ele sempre teve esse carisma, essa humildade. E eu não 

podia me hesitar em não comentar, em não exaltar aqui a pessoa dele e de toda família, deixar o 

meu sentimentos. E agradeço, Senhor Presidente, era isso. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A tribuna está à disposição do 

Vereador Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora, Vereadores, 

público presente; em especial, homenageados da noite, Antonio Coloda, pessoal da rádio 

Amizade; também o Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, que se faz presente; e os demais aqui 

presentes também. Também, da mesma forma que o Colega Guga, queria fazer um breve 

comentário por esta pessoa tão importante que foi o senhor Lourenço. Acredito que mesmo a 

gente repetindo talvez algumas informações, é justo, muito justo, Colega Guga também fez uma 

belíssima homenagem nesta noite. Então não poderia, na data de hoje, deixar de expressar meus 

sentimentos a toda a família Castellan pela partida do senhor Lourenço Castellan, fundador de 

uma das maiores e mais antigas empresas de Flores da Cunha, a Florense. Empresa que ao longo 

de seus quase 70 anos de existência empregou milhares de pessoas em nossa cidade e, também, 

ao redor do mundo, contribuindo desta forma para o desenvolvimento social, econômico e 

proporcionando o desenvolvimento e crescimento do nosso município. Além de um ícone e 

referência no meio empresarial, o senhor Lourenço Castellan teve grande importância e 

significativa participação no meio político de Flores da Cunha, tendo sido vice-prefeito, de 1973 

a 1976, na gestão de Raymundo Paviani, e vereador e presidente da Câmara, atuando por dois 

mandatos, de 1964 a 1968, e 1969 a 1972, pelo PSD/Arena, época esta inclusive que os 

vereadores nem mesmo recebiam remuneração, mas ainda assim o senhor Lourenço sempre 

trabalhou muito para fazer o melhor pela comunidade florense. Lourenço deixa um legado, uma 

história e um exemplo para todos nós, de alguém que teve um começo humilde, sendo seu 

primeiro emprego o de levar água para os trabalhadores da antiga Companhia Vinícola Rio 

Grandense, e se tornando o ilustre empresário que, com coragem, trabalho e perseverança, 

alcançou muito sucesso e fez muito no decorrer de seus 92 anos de vida, sendo agente 

transformador na vida de muitas pessoas. Obrigado por toda a sua contribuição para o nosso 

município de Flores da Cunha e, também, para o mundo. Sem dúvidas o teu exemplo será para 

sempre lembrado. Aos familiares, amigos e colaboradores, meus sinceros sentimentos. Na data 

de hoje, gostaria de falar também sobre um tema que já foi tratado há algum tempo atrás, nesta 
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tribuna, pela Colega Vereadora Silvana, sobre o autismo. Resolvi falar sobre este tema por 

alguns motivos. Um deles, pelo dia dois de abril, sábado agora passado, ter sido o Dia Mundial 

da Conscientização sobre o Autismo e, também, porque recentemente fui procurado por um pai 

que solicitou uma demanda para mim, tendo em vista que possui uma criança autista com apenas 

três anos, que frequenta uma escolinha do município e que, por ser uma criança especial, precisa 

de um acompanhamento de um monitor enquanto participa das atividades escolares. Falando em 

monitor, estudando um pouco sobre o tema e falando com alguns pais, chegou ao meu 

conhecimento que existe uma lei federal que trata sobre os direitos dos autistas. Autistas são 

amparados pela Constituição Federal, pela Lei 12.764/2012 (Lei de Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) e pela Lei 13.146/2015 

(Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência). As 

leis específicas que visam a proteção dos direitos das pessoas com autismo demonstram a 

preocupação do legislador em potencializar a efetivação dos princípios consagrados pela 

Constituição Federal: igualdade, dignidade da pessoa humana, garantia da educação para todos. 

Mas acima de tudo e principalmente, visam a tão almejada inclusão social do autista. A educação 

é um direito humano básico e fundamental para uma sociedade mais justa, devendo contemplar 

todas as crianças independente de suas características individuais. A Constituição Federal e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que a educação para autistas deve ser 

especializada preferencialmente na rede regular de ensino. Em conversa com alguns pais que me 

relataram a sua experiência diária enquanto família que convive com um familiar autista, percebi 

o quanto o nosso município está carente de um olhar especial para os autistas, em especial para 

as crianças autistas. Não quero dizer que não existe apoio em nosso município, pois sei que 

existe, mas este apoio ainda está longe de algo desejável para suprir as demandas necessárias 

para estas crianças autistas. O aluno autista deve ser olhado em sua singularidade para ser 

atendido de forma adequada e que possibilite o seu desenvolvimento. É imprescindível que haja 

planejamento pedagógico para que sejam verificadas as possibilidades de desenvolvimento, bem 

como sejam apontadas as necessidades individuais do aluno. Para qualquer atividade no 

ambiente escolar, se pressupõe a igualdade de condições. Assim, não pode haver exclusão na 

dança do Dia das Mães, no passeio escolar, na festa junina ou em qualquer outra atividade, uma 

vez que a escola deve ser vista como um todo, jamais dividindo-se a educação do aluno com ou 

sem deficiência. Para que isso aconteça, precisamos fazer com que as leis existentes se cumpram, 

mas mais do que cumprir a lei, percebo que se faz necessário que a nossa sociedade deixe de 

lado o preconceito e passe a ter um olhar de compaixão, um olhar mais humano para com as 

pessoas autistas e para suas famílias. A Lei 13.146/2015 impõe a oferta de profissional de apoio 

escolar que, segundo o artigo 3º, é “profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades 

de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades 

escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em 

instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com 

profissões legalmente estabelecidas”. A escola particular também é responsável por manter o 

sistema educacional inclusivo, devendo disponibilizar ao aluno autista condições de igualdade. É 

proibida a cobrança de valores adicionais nas mensalidades, anuidades e matrículas pagas pelas 

pessoas com autismo, mesmo que esta seja para o fornecimento de atendimento educacional 

especializado e profissionais de apoio. Autistas devem pagar exatamente o mesmo valor dos 

demais alunos. Qualquer cobrança extraordinária é abusiva e ilegal. Quando houver recusa de 

matrícula, tanto em instituição de ensino pública quanto particular, é possível o ingresso de ação 

judicial contra a escola, visando assegurar seu direito. Também é possível a instauração de 

inquérito policial, visto que tal conduta constitui crime. O autista, se desejar, pode cursar o 

ensino superior em instituição pública ou particular. Para isso, deverá cumprir todas as etapas de 

ensino, bem como realizar o processo seletivo, o vestibular. Recentemente um grupo de pais e 

familiares de autistas criaram em Flores da Cunha o Teamar, que agora caminha para se tornar 

uma associação. Conversando com alguns pais no último final de semana, fiquei sabendo que já 

se tem neste grupo aproximadamente 35 famílias que participam, todas com pelo menos um 
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familiar autista, mas estima-se que, hoje, mais de 200 pessoas em Flores da Cunha sejam 

autistas. Outro dado importante que obtive neste diálogo com familiares é que, segundo 

informações de fontes médicas, atualmente de cada 44 crianças que nascem hoje, pelo menos 

uma delas é autista, isso significa pouco mais de 2% das pessoas. Um número relevante e que 

nos sinaliza que precisamos nos preparar culturalmente e com profissionais para atender essa 

realidade, formando uma rede de apoio que envolve desde associações de familiares de autistas, 

bem como Poder Público e comunidade como um todo. Como material de apoio, gostaria de citar 

algumas referências na área, que são o doutor em educação, Lucelmo Lacerda, que possui um 

canal no instagram, bem como a Fátima de Kwant, que é escritora, mãe de autista e que também 

trabalha na conscientização sobre o autismo. Ainda temos a Revista Autismo, que também tem 

um canal no instagram e, mais recentemente, o grupo Teamar Flores, que é uma associação de 

pais de autistas de Flores da Cunha que busca apoio e compartilhamento de informações para 

tornar mais leve o dia a dia das famílias que convivem com um familiar autista. E como forma de 

apoio a estas famílias e a esta nobre causa, enquanto vereador estarei trabalhando num projeto 

que pretendo apresentar muito em breve nesta Casa como forma de apoio a todos os autistas de 

Flores da Cunha. E queria também compartilhar um vídeo de um minuto, que fala um pouco 

sobre o sentimento de uma pessoa autista. (Apresentação de vídeo através da televisão). Até 

falando com um dos pais, no final de semana, um dos relatos que ele me disse, o autista é 

praticamente uma pessoa normal como todos nós, mas ela tem uma grande dificuldade de se 

comunicar. E uma criança que eu tive, de 12 anos, que eu tive a oportunidade de dizer meu nome 

no início de uma reunião que eu tive, cerca de uma hora depois, o pai dela pediu, qual é o nome, 

e ele respondeu o nome certo. Então acredito que uma pessoa que tenha talvez um problema tão 

grande, ela não seria capaz de fazer isso. A gente sabe que são pessoas que possuem limitações, 

que a gente precisa ter um respeito, mas que elas são capazes de ter memória boa e de fazer 

coisas que talvez muitos de nós não teriam essa capacidade. Então eu queria agradecer a 

oportunidade de estar falando sobre esse tema e que possamos cada vez mais nos 

conscientizarmos e estar conscientizando as pessoas que convivem conosco, de forma a termos 

um olhar de compaixão sobre este assunto importante que é o autismo. Meu agradecimento 

especial aos pais que falaram comigo, no último sábado, sobre o autismo e todos os familiares de 

autistas que lutam por mais igualdade para seus familiares. Contem sempre com este vereador 

nesta nobre causa. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Muito obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para a organização da pauta da Ordem do 

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 025/2022, que “Inclui os Projetos 1736 e 1737 no Anexo III da Lei 

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

R$805.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em 

que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

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

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

comunidade aqui na nossa sala de sessões Olindo Carlos Toigo e, também, a quem nos assiste de 

Casa; em especial aos homenageados da noite. É uma alegria então estarmos analisando esse 

projeto que mais uma vez reforça a importância da agricultura e dos agricultores para a nossa 

Administração, com um crédito então de oitocentos e cinco mil, que vai ser para aquisição de 

duas máquinas novas. Uma mini escavadeira então vai ser utilizada na Secretaria da Agricultura, 

no programa Patrulha Agrícola, com o objetivo de atender as demandas de serviços de 
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manutenções e melhorias da infraestrutura das propriedades rurais, parte dos recursos então são 

de origens da emenda do Deputado Federal Giovani Feltes. E também, uma retroescavadeira 

também pra ser utilizada na Patrulha Agrícola, para atender os serviços de manutenção e 

melhoria da infraestrutura das propriedades rurais, e parte dos recursos então de origem de 

emenda do Deputado Federal Elvino Bohn Gass. Então importantes recursos que vem pro 

município para aquisição de máquinas aí, que vão dar toda a qualidade de vida aí pro nosso 

agricultor. Era isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

público que ainda nos prestigia na noite de hoje, dizer que é uma honra, uma grande satisfação 

receber projetos, Gavazzoni, deste cunho. Eu como sou um forte, um forte defensor aqui na 

Câmara do trabalhador rural, da agricultura, da produção e pleiteei junto ao Deputado Giovani 

Feltes essa emenda de cento e cinquenta mil reais especificamente pra comprar a mini máquina, 

a mini máquina, a escavadeira hidráulica em alguns expedientes. Aqui eu já fiz demonstração, 

por imagens e até mesmo por vídeo, do trabalho que é feito a mini máquina dentro de parreirais 

cobertos, latados. A forma, a facilidade que traz, hoje, pro produtor, Valentin, e traz a facilidade 

de hoje uma máquina dessas aqui, subsidiado ou até mesmo próprio aqui do Município, 

auxiliando nas suas produções. É uma forma de incentivo até mesmo que os nossos jovens 

continuarem na agricultura, que muitos vêm com a intenção de se, de mudança, né, o intenção de 

renovar, de fazer um pouco a mais do que se fazia, e acho que essa máquina cai como uma luva 

nos dias de hoje e vem num momento muito bom de, e trazer mais essa facilidade pro nosso 

produtor, né? Em difíceis acessos aí, a máquina vai estar fazendo um excelente trabalho, que 

hoje a retro não faria em determinados locais, né? Então sou favorável, manifesto aqui minha 

posição favorável a esse projeto, que seja comprado o quanto antes essa máquina e que o nosso 

cidadão de bem, o nosso munícipe que trabalha, gera emprego, traz recursos pro município esteja 

aí usufruindo desse benefício. Era isso. Muito obrigado.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colega Vereadora, Vereadores, então 

comentando sobre esse projeto de oitocentos e cinco mil reais que compõe o crédito adicional, 

quinhentos e dezoito mil e quinhentos reais são oriundos de recurso próprio do nosso Município. 

Então reforço mais uma vez o compromisso também do Poder Público junto às pessoas, junto a 

nossa agricultura da nossa cidade. E duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos são oriundos de 

emendas parlamentares, como já foi citado. Também já tive a oportunidade de estar no interior, 

vendo na prática como é o trabalho dessas mini máquinas, né, a gente chama, das mini 

escavadeiras. E como o Colega Guga já citou, realmente são imprescindíveis pra chegarem até 

alguns lugares que as grandes máquinas não chegam e fazem um trabalho muito bom. E a 

aquisição dessas máquinas proporcionará sem dúvida maior agilidade no atendimento às 

demandas do nosso interior, sendo assim, como foi mencionado, um incentivo para as famílias 

que trabalham no meio rural de Flores da Cunha. E desta forma, sou favorável a este projeto.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, esta máquina é muito 

importante para os nossos agricultores, por isso sou totalmente favorável.  

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

que nos assistem e que nos acompanham nesta Casa, dizer de que muito se fala na sucessão 

familiar nas nossas propriedades do interior, mas ela passa também por projetos como esse. A 

gente sabe que o nosso relevo às vezes não colabora com as nossas propriedades rurais e essas 

mini máquinas elas vêm a fazer esse trabalho um tanto mais meticuloso nas nossas propriedades. 

Então sempre que há projetos como esse, que visam melhorar a vida das pessoas do nosso 

interior, é sempre bom que estejam nesta Casa, para podermos apreciar e aprovar e fornecer 

condições para os nossos proprietários rurais. Então a gente sabe das dificuldades que se tem no 

interior principalmente na preparação dos terrenos ou na renovação dos parreirais, dos pomares, 

então essas mini máquinas elas acabam fazendo um trabalho crucial aí pros nossos produtores. 

Então sou amplamente favorável, Senhor Presidente. Muito obrigado. 
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VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores e Vereadora; público presente, rádio Amizade, sejam todos bem-vindos. Eu, 

amplamente favorável a esse projeto por dois motivos bem distintos. O primeiro é que o nosso 

Executivo Municipal sempre esteve desde o início preocupado com investimentos em todas as 

áreas do município. E a nossa área rural, a área agrícola importantíssima também está sendo 

beneficiada nesse projeto. As máquinas novas porque nós sabemos que uma máquina ficando um 

dia, dois dias parada pra conserto é prejuízo duplo, ela deixa de fazer o serviço e tem ainda mais 

o gasto com manutenção. Então esses dias atrás, nós aprovamos aqui também um projeto de um 

valor de dois, dois milhões e meio pra aquisição de seis outras máquinas, caminhões e, agora, 

mais duas máquinas. Então é importantíssimo que o Executivo pense dessa maneira pra nós 

renovarmos a nossa frota e darmos cada vez mais condições pro nosso agricultor. E o segundo 

motivo também é a questão das emendas parlamentares. Eu sempre fui defensor e continuo 

defendendo, na semana passada também defendi as emendas impositiva do vereador. Muitas 

pessoas não gostaram, muitos vereadores até não gostaram, mas eu não vi nenhum vereador 

dizer que não queria as emendas impositivas. Todos os vereadores usaram nessa legislatura e na 

legislatura passada. E quando que nós conseguimos, através dos nossos representantes lá em 

Brasília, trazer uma emenda seja ela de cem mil, de cinquenta mil, quinhentos mil, o valor que 

seja, nós temos que pegar e investir. Isso aí é retorno que vem do nossos impostos que nós 

pagamos, dos impostos que os empresários, a pessoa física, todos nós pagamos impostos. Esse 

dinheiro vai pra Brasília e é uma maneira de voltar pro nosso município é através de emendas, 

através de subsídios que vem dos deputados federais, deputados estaduais, senadores. Então eu 

sou sempre favorável a essas emendas que voltam pro nosso município, seja pra aquisição de 

máquina, seja pra subsídio, seja pra custeio. 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 votos. 

(Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 025/2022 aprovado por unanimidade.   

Em pauta, o Projeto de Lei nº 026/2022, que “Altera a nomenclatura da Unidade Orçamentária 

número 2 da Secretaria de Desenvolvimento Social, inclui a atividade 2927 no Anexo I de metas 

do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$119.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a 

leitura do resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então para quem nos acompanha e entender um 

pouquinho esse projeto, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social existem três áreas: 

assistência social, o emprego, né, e renda, questão do trabalho e, também, a questão da... faltou 

uma aqui, assistência social, desenvolvimento social e também daí a questão da habitação. Isso, 

Vereador Vitório, muito obrigada. Então aqui estamos dividindo as rubricas, pra que seja fique 

claro também os valores investidos nessa área, os serviços públicos de assistência relacionados 

ao trabalho e emprego nos últimos anos vem ganhando bastante importância, então pra deixar 

mais transparente também os recursos onde são destinados. As rubricas são pra manutenção 

normal das atividades, estão sendo criadas as rubricas correspondentes ao pagamento de dois 

servidores, agentes administrativos que serão transferidos da unidade orçamentária 1 para a 

unidade orçamentária 2. Então é uma questão só de adequação dentro das rubricas da secretaria. 

Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 026/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, 
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confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 026/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Lei nº 027/2022, que “Inclui o Projeto 1665 no Anexo III da Lei de 

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

R$340.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) do parecer da comissão 

em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então estava previsto para início do ano que vem as 

obras na nossa avenida, né, com a revitalização da avenida 25 de Julho, porém algumas emendas 

já estão previstas para esse ano virem a Flores da Cunha, então essa abertura do crédito também 

serve para a contrapartida do Município dessas emendas. E, também, de iniciar alguns pré-

projetos que são necessários pra começar, de fato, o projeto de execução da, desta via tão 

importante, que trará muitos benefícios a nossa comunidade, visto que é o nosso, a nossa porta 

de entrada e que tem também como objetivo desenvolver cada vez mais o turismo em nossa 

cidade. Era isso, Senhor Presidente.   

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente e Nobres Colegas, 

faço uma fala dizendo que o mundo inteiro pede por fortes ações que venha ajudar a conservar e 

preservar o meio ambiente. Este projeto está remanejando da Secretaria do Planejamento, Meio 

Ambiente e Trânsito, serviços de terceiros, o valor de 340 mil reais para serem alocados na 

Secretaria de Obras e Viação. Não sou contra a requalificação e revitalização da avenida 25 de 

Julho, porém precisamos, e muito, que paralelamente hajam investimentos no saneamento 

básico, principalmente em bairros de nosso município que necessitam urgentemente de 

tratamento do esgoto cloacal. Portanto, solicito ao Poder Executivo que estude a possibilidade de 

aportar vultuosos valores em reais na Secretaria do Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito, 

deixando-a com capacidade de realizar ações em prol do meio ambiente em nosso município. 

Obrigado, Senhor Presidente. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, ainda, na tarde de 

hoje, também conversando com o nosso Prefeito e também a Secretaria de Meio Ambiente e 

Planejamento, nos explicou um pouco sobre os valores deste projeto, né? Alguns destes valores 

são oriundos então de emendas parlamentares do governo, aliás, do Governo Federal e elas 

possuem prazo também pra serem investidas. Então, como a Silvana também falou, o projeto 

estava previsto pro ano de 2023, mas devido também a este dinheiro do Governo Federal que 

tem prazo para ser executada, elas precisam ser adiantadas. E não bastasse isso, mesmo os 

Colegas Vereadores já levaram algumas vezes nesta Casa algumas indicações, algumas 

demandas em vista da deterioração da avenida 25 de Julho, perto do pórtico existem buracos, a 

gente sabe e, portanto, se faz necessário que sejam aplicados os recursos antes mesmo de 2023 

para que não tenhamos problemas maiores talvez no decorrer deste tempo. Então sou favorável a 

este projeto, e acredito que ele vem para o benefício da nossa comunidade.    

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

colaborando um pouco com o Colega Vitório, não somos contra os investimentos na nossa 

avenida 25 de Julho, mas a gente fica na expectativa também, que dentro da área do meio 

ambiente sejam atendidas outras demandas no nosso município. Então que tenha esse olhar 

também para, para essa área tão importante dentro dos nossos bairros, dentro da nossa cidade. 

Então estamos trabalhando também nesse sentido, mas esperamos que essas áreas sejam 

atendidas, esses locais recebem investimentos principalmente nas pavimentações, na questão do 

meio ambiente, na questão das lixeiras que a gente sempre tem dificuldades, a gente encontra 

seguidamente pedidos da reposição, instalação de novas lixeiras, que é um dos detalhes também 
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do nosso, do nosso município, mas tão importante. Então acreditamos sim que é importante 

também esse projeto, mas que tenha esse olhar para o setor num todo. Era isso, Senhor 

Presidente.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, essa, esse recurso aí 

também, para os Senhores Vereadores talvez que não, não saibam também, a grande parte dele é 

oriundo de uma emenda parlamentar do Deputado Carlos Gomes. Então não é recurso somente 

do Executivo, né, então pra deixar os senhores mais, mais informados, esse recurso aí é 

específico para a avenida da, sim, senhor, da emenda então do Deputado Carlos Gomes. Então só 

para os senhores ficar mais a par da informação. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.   

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então só pra contribuir com os 

Colegas, o Executivo sempre está a par da, dos investimentos, que nem eu falei anteriormente, 

em todas as áreas. No ano passado, foi concluída a estrada velha, é um projeto grandioso que foi 

começado na, na gestão anterior e foi terminado, fora executado agora, com essa Administração, 

mais de um quilômetro que faltava no projeto anterior, essa Administração seguiu o projeto e 

concluiu a obra. Esta obra da avenida também já estava projetada no governo anterior. Nós 

liberamos aqui, né, Vereador Ademir, nós liberamos aqui um crédito na época, em torno de 

novecentos mil reais, se não me engano, para o começo das obras da avenida 25 de Julho. Então 

não é, não é uma obra nova, uma obra que nasceu agora no Governo do César. Essa obra já 

estava programada, já outros prefeitos estão programando porque a comunidade estava pedindo 

esta obra, então não é uma coisa nova. E como o Vereador Luizão falou, então esse, essa 

abertura desse crédito é exclusivamente pra pegar a emenda, mais uma vez eu volto a salientar 

aqui, a emenda federal de um deputado que é parceiro do município, que está repassando mais 

uma emenda para que seja investido no nosso município. E essa emenda ela veio pro turismo, 

porque foi assim que nós fomos lá, né, Vereador Luizão, visitando o deputado e foi pedido que 

mandasse pra área do turismo do nosso município, que o nosso município carece bastante 

investimento em turismo, por isso que foi aberto essa rubrica, esse crédito adicional para alocar 

esses valores que, e além desta emenda do Deputado Carlos Gomes, tem outra já emenda 

prometida de um deputado do Progressistas que também vai ser colocada nesta mesma rubrica. 

Então por isso que nós estamos aqui aprovando este projeto. Era isso, Presidente. Obrigado.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 027/2022 

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 027/2022 aprovado 

por unanimidade.  

Em pauta, a Moção nº 004/2022, de Congratulações ao Senhor Antonio Coloda, extensiva aos 

demais componentes do programa Via de Vanti, da rádio Amizade, pelo aniversário de 15 anos 

do programa. Autoria, Vereador Horácio Natalino Rech. A moção está em discussão. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Presto esta homenagem pelos 15 anos de 

fundação do programa, que hoje é composto por Antonio Coloda, Valentin Coloda, Arcângelo 

Morandi, Italino Mascarello e Yuri Calgaro Coloda. Com certeza essa homenagem é merecida 

pela dedicação espontânea e de forma voluntária dos apresentadores, com o propósito de 

valorizar e manter nossa cultura. Foram muitas participações de ouvintes ao longo desses 15 

anos, pessoas de nosso, de nossa região, do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e 

Paraná, levando o nome do nosso município, o que nos enche de orgulho, pois hoje esta Casa 

reconhece esse trabalho e Flores da Cunha agradece. A quem dedicou parte de sua vida para 

levar alegria às pessoas e manter vivo os nossos costumes, me sinto honrado por fazer parte da 

história da família italiana e de nossos descendentes prestando esta homenagem. Sendo assim, 

solicito a aprovação da presente moção de congratulações a todos os componentes que 

participam do programa Via de Vanti, principalmente ao Antonio, que deu o primeiro passo para 
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que o Via de Vanti ficasse na história da comunidade de Flores da Cunha. (Vereador fala em 

dialeto).  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 004/2022 está em 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 004/2022 aprovada por 

unanimidade.  

Encerrada a pauta, encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento os Projetos de Lei nºs 

028, 029 e 030/2022; para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e 

Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 065/2021. Passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Quero informar que no dia 27 de março estive 

com meus familiares na festa de São Cristóvão. Informo pelo animador da festa, Senhor Sérgio 

Dal Alba, que a última festa realizada em nosso município antes da pandemia foi em São 

Cristóvão. E a primeira, com parcial liberação de eventos públicos, também foi realizada em São 

Cristóvão, ou seja, março de 2020 e março de 2022. Quero agradecer a comunidade e a diretoria 

da capela de São Cristóvão pela organização, acolhimento e atendimento. Parabéns! Também 

quero deixar registrado nessa Casa meus sentimentos à família Castellan pela passagem do 

senhor Lourenço, homem que levou o nome de Flores da Cunha para todo o Brasil e exterior. Era 

isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, nesse momento de 

dor e saudade em nosso município, quero prestar minha solidariedade à família Castellan pela 

perda do senhor Lourenço Darcy Castellan. Seu Lourenço sempre será lembrado pela grandiosa 

contribuição ao desenvolvimento e progresso de Flores da Cunha. Descanse em paz! Também 

quero dizer que na última quinta-feira, estive juntamente com o Senhor Presidente Angelo, a 

Vereadora Silvana, os Vereadores Ademir e Horácio, na inauguração do Jardim Sensorial da 

Apae Flores da Cunha e Nova Pádua. Com a inauguração deste novo espaço terapêutico e 

pedagógico, a nossa Apae irá oferecer aos alunos que frequentam a instituição um maior 

estímulo aos cinco sentidos (tato, visão, olfato, paladar e audição), por meios de elementos da 

natureza. O local irá proporcionar experiências sensório-motoras, pedagógicas, reabilitação física 

e ativação da percepção de si e do outro. O jardim sensorial possibilitará a integração dos 

sentidos com a natureza, de forma adaptável e acessível. Parabéns por mais esta conquista de 

nossa Apae. Também enfatizar que estive hoje de manhã, juntamente com o Presidente do bairro 

de Nova Roma, Claudimir Kremer, membros do CPM da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Antônio Soldatelli, Senhora Marisa Giotto e Rudinei Giotto, em reunião com a 

coordenadora da 4ª CRE, Viviane Davalle, e a chefe do RH, Ileane Paim. Na oportunidade, 

conversamos sobre a falta de professores na turma do 2º ano, e nas disciplinas de matemática e 

português de 6º e 8º ano. Segundo a chefe do RH Ileane, para a turma de 2º ano, a situação deve 

ser resolvida durante a semana, porém para português e matemática, a 4ª CRE não possui 

professor inscrito em edital para contratar. Infelizmente esta situação deve perdurar por mais 

tempo. Esta escola há mais de dois anos encontra dificuldade em ter em seu quadro de 

professores completo. Como reflexo, este ano a turma de 1º ano está com apenas oito alunos 

matriculados na escola, enquanto no ano passado eram 25. A contínua falta de professores na 

escola está fazendo com que as famílias de Nova Roma optem por matricular seus filhos em 

outras escolas. No meu entendimento, isto não é bom, pois está afastando os alunos de sua 

comunidade. Só pra concluir. Acredito que a municipalização da escola é uma alternativa para 
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pôr fim à falta de profissionais na escola de Nova Roma. Obrigado pela atenção! Uma boa 

semana e uma boa noite a todos e todas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, público que 

ainda nos acompanha, queria comunicar que no dia 15 de março estive, como mencionei na 

semana passada também, presente em uma reunião junto com moradores do bairro Nova Trento, 

ali do loteamento Sonda, e cerca de 20 pessoas mais ou menos, cada uma representando pelo 

menos uma família, esteve lá por cerca de uma hora, uma hora e pouco, levando algumas 

demandas que hoje existem dentro do loteamento. E dentre as demandas, uma das principais que 

a gente conhece, não só do loteamento Sonda, é a questão da limpeza dos terrenos baldios, que 

desde o ano passado eu venho batendo muito em cima. E diante dessa de que é uma das maiores 

demandas acredito do bairro, tiveram outras também, juntamente com este morador que cedeu o 

espaço na casa, estivemos percorrendo, num sábado de manhã, todo bairro e sinalizando quais os 

terrenos que estavam sujos. Após esse fato então, alguns terrenos já começaram a ser limpos, né, 

já tivemos o relato ali de cerca de uns 10 terrenos que está sendo feito a limpeza, então fico 

muito agradecido também a estes proprietários que se conscientizaram e, de certa forma, estão 

colaborando para uma melhor qualidade de vida das pessoas que moram ali dentro desse bairro. 

Outras demandas simples, como trocas de lâmpadas queimadas, já sinalizei via whatsapp junto à 

Secretaria de Obras. Eu sempre defendo que a gente precisa ser ágil e, neste ano mesmo, eu não 

fiz nenhuma indicação e continuarei não fazendo até que eu perceber que soluções podem ser 

feitas pegando um celular, enviando direto pra secretaria e sabendo que dentro de um, dois, três 

dias, a gente tem a demanda atendida, enquanto que muitas vezes, por indicação, eu sei que pode 

demorar uma, duas semanas. Então fico bem feliz também com a Secretaria de Obras, o pessoal 

que sempre nos atende dentro de um prazo curto e, desta forma, pode deixar a comunidade 

satisfeita e dentro do menor tempo possível. No mais era isso, muito obrigado e uma boa noite. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, então relatar um pouco das 

atividades da semana. Participamos, como o Vereador Vitório falou, da inauguração do Jardim 

Sensorial da Apae. Na ocasião também, nosso Prefeito fez a assinatura aí do repasse de 535 mil 

pra entidade, como é de costume e, também, teve um reajuste nesse ano com a cedência de uma 

técnica de enfermagem, na qual a entidade está muito satisfeita. Agradecer aos Colegas 

Vereadores pela linda sessão solene de quinta-feira, né? Acredito que é marcante pra questão da 

mulher ocupar o seu espaço na política. Também relatar, no dia dois de abril, foi comentado já, 

sobre o Dia da Conscientização do Autismo. É um tema que temos defendido bastante nessa 

Casa, trabalhado junto com as famílias, já participamos em algumas oportunidades de encontros 

e, também, de atividades organizadas pelo Teamar, que é essa associação que está surgindo no 

município. E, na próxima segunda-feira, teremos então uma visita em Carlos Barbosa, numa 

escola que é referência para crianças com deficiência, pra conhecer o modelo de como é lá, 

talvez aplicar algo aqui no nosso município, inclusive no Núcleo de Extensão. E também 

divulgar, como está sendo feito na região essa campanha, das crianças que precisam a 

carteirinha, né, Vereador Vitório, como o senhor também fez uma indicação, a carteirinha de 

autista ela pode ser retirada hoje, pelo site da faders.rs.gov.br, então que é do Governo do 

Estado. Ali a família encaminha a documentação necessária e já pode emitir a sua carteirinha, 

que dá alguns benefícios então para essas crianças e, também, adultos, porque é uma, é um 

diagnóstico que fica pra vida. E importante salientar que o quanto mais a gente poder contribuir 

para a independência dessas crianças, melhor será para o futuro delas. E também comunicar aos 

nossos agricultores que têm operações com o Pronaf, né, que o Governo Federal conseguiu 

então, através dos deputados, empenho também do nosso Deputado Pedro Westphalen, um 

desconto de 35% nas parcelas dos agricultores que foram afetados pela estiagem. Então tem que 
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fazer a comprovação que a perca foi, a perda foi superior a 35% na produção e aí poderá ter esse 

desconto, trabalho também aí da nossa Ministra Tereza Cristina e que vai, de alguma forma, 

ajudar os nossos agricultores que sofreram com a estiagem deste ano. Por enquanto era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigada. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, final de semana tive a 

oportunidade de visitar o bairro Monte Bérico, também a Linha 80. Também hoje, recebemos 

uma comitiva do ex-jogador de futebol de salão, o Paulo Roberto Boff, junto com ele também, 

uma comitiva lá de Itapipoca, terra do Tiririca, com o pessoal aí, com atletas visitando o nosso 

gabinete, e falamos um pouquinho do esporte. Essas cidades aí são cidades que estão bem 

adiantada na questão do esporte, com projetos federais, projetos que, que vem fazer com que o 

esporte venha a crescer bastante nessas cidades. Então nós queremos também interagir com eles, 

ver o que nós podemos implementar na nossa cidade. Também, na semana passada, na quinta-

feira, comecei um projetinho aqui dentro da Câmara dos Vereadores, que é o “Café com o 

Vereador”, trazendo pessoas da nossa sociedade para entender um pouquinho como é que 

funciona o trabalho do vereador, conhecer a estrutura da Câmara de Vereadores, pra eles ficar 

ciente, né, um pouquinho, entender um pouquinho mais da mecânica do trabalho do vereador. 

No mais era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp.  

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

pessoas que ainda nos acompanham, dizer de que o sentimento de perda e de luto que nos 

invadiu desde a tarde de ontem, é por um homem visionário, um empreendedor que soube 

trabalhar na sua forma humilde, que nem foi os relatos dos colegas. E dizer, Colega Guga, que a 

sua fala emocionada tem razão de ser, pois o seu Lourenço Castellan deixa seu legado, deixa seu 

trabalho no meio social, na política de Flores da Cunha. É um homem que, com certeza, deixa 

muita saudade no nosso município. Então nossos sentimentos à família, nossos sentimentos 

também por Flores da Cunha, porque lembrando de Flores da Cunha é impossível separar o 

nome de Lourenço Castellan de Flores da Cunha, atuando em todas as áreas. Com certeza, serviu 

e serve de inspiração para muitos empreendedores, para muitas famílias aqui de Flores da Cunha. 

Numa festa da colônia, conversando com o seu Lourenço, tive uma conversa um pouquinho mais 

longa do que a de costume, quando era, a gente normalmente se cumprimentava apenas nos 

eventos ou alguma outra ocasião, começamos a conversar e ele, na sua simplicidade, eu 

esperando que ele falasse de empreendedorismo, ele falasse de todo o seu histórico, do êxito, da 

sua trajetória vitoriosa em Flores da Cunha, e ele simplesmente me falou de família. Então aquilo 

me marcou muito, já faz alguns anos. Ele me perguntou da minha família, ele perguntou do meio 

em que eu vivia, e ele disse, primeiro a família, os negócios eles vão acontecendo da maneira 

que o senhor conduz. Então isso me marcou muito e de ouvir de um homem, que nem o seu 

Lourenço, essas palavras. Então a fala emocionada do afilhado e companheiro Guga ela é 

compreensível e eu tenho certeza que ela é profunda e sincera, companheiro Guga. Então nossos 

sentimentos à família e acreditamos, sim, que seu Lourenço cumpriu a sua missão aqui nesse 

plano. Então era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

VEREADOR DIEGO TONET: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 

Transfiro a palavra à Colega Vereadora Silvana.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Colega Vereador. Também não posso deixar 

de citar aqui a passagem do nosso querido Lourenço Castellan. Sem dúvida, tudo que falaram já 

dele, eu não tive a oportunidade de conviver próximo a ele e de ter esse conhecimento, né, 

Vereador Guga, que os idosos nos passam, quanta vida que existe ali, que pode nos ajudar muito. 
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E com certeza, hoje, a cidade inteira gostaria de ter se despedido dele, um sentimento de todos 

que gostariam de vê-lo pela última vez ficou, ficou entre nossos corações. Mas a gente sabe a 

caminhada linda dele, que vai ficar sempre na memória de todos. E parabenizar também aqui os 

membros do grupo da rádio Amizade, do grupo Via de Vanti. Falar que no ano passado, né, 

durante a nossa Comissão de Educação, Vereador Vitório e Vereador Angelo, trabalhamos a 

questão do talian, fizemos dois encontros virtuais, estávamos na época da pandemia pra tratar 

sobre esse assunto da preservação do talian em nosso município. E, também, na Conferência de 

Cultura foi um tema abordado e que resultou em políticas que estão lá, agora, descritas para 

serem realizadas no nosso município. Então a gente acredita que seja muito importante isso, né, 

de ter essa conscientização de passar para as futuras gerações e não perder essa cultura tão 

importante que faz parte da nossa história. Então parabenizo mais uma vez vocês por essa 

moção. Vereador Horácio, que propôs, parabéns pela iniciativa. E estaremos sempre apoiando 

essa causa muito importante. Era isso, Senhor Presidente. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Senhor Presidente, quero informar que no sábado, dia dois que passou, esteve em 

Flores da Cunha o Presidente Estadual do PSB e pré-candidato a deputado federal, Senhor Mário 

Bruck. O mesmo foi recepcionado pelo Presidente Municipal do PSB, Senhor Almir Zanin. 

Também quero lembrar e parabenizar que o dia sete de abril é o Dia do Jornalista. Era isso, 

Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos. 

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

da Presidência). Vou falar mais um pouquinho hoje então. Queria fazer alguns convites pra 

comunidade que nos acompanha, importante, que nessa quarta-feira, às 18:30, teremos então 

uma audiência pública que a comunidade está convidada a participar, no Espaço Cultural São 

José, pra tratar da questão do Plano Diretor. Lembrando que são alguns ajustes que vão ser 

propostos, através de lei, aqui para nós na Câmara, não é uma revisão, né, então são algumas 

questões pontuais, que inclusive hoje à tarde, a Secretária de Planejamento e o Prefeito passaram 

para os Vereadores que participaram da reunião. Convidar também a todos para o nosso rodeio, 

que acontece agora, de sete a dez de abril, quinta-feira, no Parque de Eventos Antônio Dante 

Oliboni. Então com a retomada dos eventos, também o nosso rodeio, todo mundo aguardando 

muito ansioso para esse evento, que possa crescer cada vez mais. Então a nossa programação aí 

tem atividades campeiras, artísticas, culturais, com os tradicionais fandangos e espetáculos 

também. Na quinta-feira a entrada é franca e, de sexta a domingo, dez reais também para quem 

quiser acompanhar as atividades que vão acontecer lá. E relatar um pouquinho então, também no 

final de semana, tivemos aí um torneio de futevôlei, promovido pelo departamento de Esportes 

do nosso Município, então em outra oportunidade também quero relatar todas as atividades que 

estão sendo feitas nessa área pela nossa Administração Municipal, mas que reuniu aí 34 duplas 

de futevôlei masculino, feminino e misto, que foram realizadas então no sábado no nosso Cemel 

e, no domingo, devido ao tempo então, com a parceria do Arena Beach Sports também, que 

ofereceu o espaço para que essa atividade fosse realizada. Então mais uma forma aí de valorizar 

o nosso esporte, é um, é uma questão, o futevôlei está em alta, né, tem várias pessoas praticando, 

então é muito importante a gente valorizar aí essas atividades no nosso município. Então era isso. 

Muito obrigada e uma boa semana a todos. 

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

Presidência). Transfiro o meu tempo ao Colega Vereador Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Colega Guga. (Vereador fala em dialeto 

italiano), né, Coloda, mas vale a pena. Também queria parabenizar a radio Amizade, o programa 

Via de Vanti com o Antonio Coloda, o Valentin, o Ârcangelo, o Italino, o Yuri, dizer que eu sou 

um entusiasta sempre que se fala no dialeto italiano. Já disse em outras ocasiões aqui, que ele é 

bem variável o nosso dialeto, dependendo das regiões, mas com o passar do tempo, ele ficou 

unificado e ficou simplesmente talian. Então mesmo que a gente vá perdendo, ao longo do 
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tempo, algumas palavras dos nossos antepassados, dos nossos nonos, o dialeto se mantém. Então 

isso é sempre bom. Eu sempre que posso ouço o programa aos domingos de manhã. Gosto das 

baseletas, que nem diz os italianos, as piadas que chamam de baseletas. E sempre que eu posso, 

eu aproveito e chamo um dos filhos para escutar, para dizer que não é só na colônia que a gente 

fala o nosso dialeto. Então é sempre bom ouvir quem se propõe a manter a nossa cultura. Então 

parabéns pelo programa e que tenha vida longa e que possamos, mais adiante, comemorar 20, 30, 

quem sabe um dia chegue a 50 anos o nosso programa Via de Vanti, porque ele é muito 

importante, senão as coisas, sejam da cultura, sejam em qualquer outra área, elas acabam se 

perdendo no tempo e na história. E esse é um marco que estamos cravando no nosso solo e ele 

permanecerá, com certeza. Então mais uma vez parabéns! Também dizer que ontem estivemos 

na Festa da Família, no distrito de Otávio Rocha, promovido pela escola Francisco Zilli, um 

grande evento nessa retomada dos eventos. A escola já se antecipou, de certa forma, e promoveu 

um almoço, aonde estiveram também presentes muitas pessoas do nosso município, inclusive o 

nosso Prefeito César, prestigiando lá no nosso 3° distrito mais esse evento da escola Francisco 

Zilli. Então parabéns a todos os organizadores, os professores, os pais que fizeram acontecer esse 

evento maravilho lá em Otávio Rocha, no Grêmio Esportivo Otávio Rocha, esse promovido pela 

escola Francisco Zilli. Então era isso, Senhor Presidente, nossa contribuição por essa semana. 

Muito obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. No dia 30 de março, estive representando esta 

Casa na inauguração do Espaço Sensorial Externo da Apae. Estiveram lá também alguns dos 

Vereadores, agradeço pela presença. No dia 03 de abril, domingo, estive também no 4º Encontro 

de Carros Antigos do Clube NHRA, no Parque da Vindima. Eu quero também estender aqui o 

convite do Prefeito Municipal César Ulian, aqui em nome da Administração, convido a todos os 

Vereadores para participar da 17ª edição do Rodeio Crioulo Nacional de Flores da Cunha, que 

ocorre de 07 a 10 de abril de 2022, no Parque de Eventos Antônio Dante Oliboni. A 

programação terá shows com Marcelo Caminha, no dia 07, e Renato Borghetti, no dia 08. A 

abertura oficial será realizada às 10:00 horas de domingo, dia 10. Todos os Vereadores estão 

convidados. Também, em nome da Administração Municipal, quero convidar a todos, estender o 

convite para a audiência pública do Plano Diretor, que vai ser na quarta-feira, dia 06, no Espaço 

Cultural São José, às 18h30min, como também a Vereadora Silvana já mencionou. Nesse 

momento também quero externar aqui meus, meus votos de pesar, meus sentimentos à família 

Castellan, pelo falecimento do senhor Lourenço Castellan, ocorrido ontem. E dizer que ele, por 

ser sim um grande exemplo pra todos nós, um grande exemplo de determinação, de liderança e 

vai ser pra sempre uma referência aí em Flores da Cunha, tanto no meio político, empresarial de 

Flores da Cunha, região e, também, no nosso país. Fica um grande legado, para sempre vai ficar 

esse grande legado e a gente deseja então aí, externo nossos sentimentos a toda família e amigos 

próximos do senhor Lourenço Castellan. É uma homenagem que essa Casa também faz pra esse 

grande cidadão florense. 

Agradecendo a presença de todos que nos acompanharam durante a sessão e a proteção de Deus, 

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 04 de abril de 2022, às 20h01min. Tenhamos todos 

uma boa noite!  

 

 

 

Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior Vereador Luiz André de Oliveira 
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