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SESSÃO 2.696 – SESSÃO ORDINÁRIA 

11 de abril de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 11 de abril de 2022, às 18h15min. 

Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, da Vereadora, a imprensa, do público presente nesta 

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

saudação especial a todos os membros e representante do projeto Conviver, ao nosso Secretário 

de Turismo Tiago, Secretária de Desenvolvimento Social Michele, ao Chefe de Gabinete Daniel 

Gavazzoni. Sejam todos bem-vindos! 

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 050/2022, que responde o requerimento nº 005/2022 e encaminha as informações 

solicitadas sobre o estudo que comprova a necessidade da criação dos cargos da reestruturação 

administrativa, objeto do Projeto de Lei Complementar nº 002/2022, em atenção ao requerimento 

nº 005/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp. 

Ofício nº 051/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 031/2022, que “Inclui o Projeto 1656 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$700.000,00”. 

Ofício nº 052/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 032/2022, que “Inclui o Projeto 1755 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$125.000,00”. 

Ofício nº 053/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 033/2022, que “Autoriza a concessão de 

subsídio tarifário ao serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do município 

de Flores da Cunha e dá outras providências”. 

Cartão, desejando feliz Páscoa, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Resolução nº 002/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Altera o artigo 2º 

da Resolução nº 054, de 09 de julho de 2013, que estabelece critérios para a concessão de 

homenagens a empresas e entidade”. 

Moção nº 006/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que apresenta Moção de 

Congratulações às fundadoras do Projeto Conviver Alina Araldi (in memoriam), Lerinha Basso 

Salvador, Maria Helena Oliboni, Maria Zin Pedron e Clarice Zorzi Conz, extensiva às ex-

coordenadoras e voluntárias, em celebração pelos 34 anos de serviços sociais prestados à 

comunidade idosa do nosso município. 

Moção nº 007/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que Apresenta Moção de 

Congratulações ao Presidente do Clube Independente de Flores da Cunha, Senhor Renato 

Cavagnolli, extensivo a toda diretoria e associados, pelos 75 anos de história. 

Indicação nº 057/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de um redutor de velocidade na estrada Antônio Romano, próximo à 

escola Rio Branco, na linha 100, conforme imagem anexa. 

Indicação nº 058/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja estudado, junto ao Departamento de Obras, uma solução definitiva ao 
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acúmulo de água de chuvas na rua Dolores Carraro, em Nova Roma, conforme imagens em 

anexo. 

Indicação nº 059/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um redutor de velocidade na capela de Nova Roma, na rua das 

Rosas, próximo ao número 4350. 

Indicação nº 060/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado, juntamente às empresas de telefonia fixa, o conserto ou 

retirada dos fios e cabos soltos às margens da ERS-9050, estrada que liga a cidade de Flores da 

Cunha ao distrito de Otávio Rocha, mais precisamente, a cede do Esporte Clube Rui Barbosa, na 

Linha 80. 

Indicação nº 061/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a poda dos galhos de árvores na área urbana. 

Indicação nº 062/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um meio de reduzir a velocidade de veículos automotores na 

rua Francisco Ascari, nº 4500, bairro São Cristóvão (Estrada Velha Flores-Caxias). 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício nº 001/2022, que encaminha um relatório relativo à ilegalidade e ineficácia do passaporte 

sanitário. 

Ofício nº 03/2022, da TEAMAR, grupo de mães de autistas, que solicita espaço na Tribuna Livre 

desta Casa para falar sobre a conscientização do autismo. 

Convite da Sicred, para conhecer a quarta agência inaugurada em Flores da Cunha, no dia 11 de 

abril de 2022, às 19h30min, na rua José Panizzon Neto, nº 340, no bairro Aparecida. 

Correspondência da Deputada Estadual Francine Bayer, que apresenta e encaminha a cartilha 

“Como criar uma Procuradoria da Mulher em seu município”. 

Cartões, desejando feliz Páscoa, da Associação dos Professores de Flores da Cunha, da Escola 

Municipal Antônio de Souza Neto e do NIAE. 

E-mail da Secretária Executiva do Comitê Taquari-Antas, Professora Maria do Carmo Quissini, 

que convida e encaminha documentação e ficha de inscrição para esta Casa participar da eleição, 

em segunda chamada, para eleger novos membros para integrar a plenária do Comitê de Bacia 

Hidrográfica Taquari-Antas, alertando para que a ficha de inscrição seja enviada até o dia 02 de 

maio de 2022. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário. Em 

tempo, quero cumprimentar o Secretário de Administração e Governo, César Conz. Encerrada a 

leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

funcionários dessa Casa, imprensa, público aqui resente e que nos acompanham através das redes 

sociais. Indicação 59. Justificativa: solicito que seja providenciado a confecção de uma lombada 

física, quebra-molas ou lombo-faixa, pois o risco é eminente com veículos desenvolvendo altas 

velocidades, pois já presenciamos condutores efetuando racha neste trecho. Para evitar acidentes 

e mortes, solicito que esta indicação seja atendida com brevidade. Certo de seu pronto 

atendimento, agradeço. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório Dalcero.  
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VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, assessores e servidores da Casa, imprensa, público aqui presente e os que nos 

acompanham através do Facebook. Senhor Presidetne, hoje, trago uma indicação através e várias 

solicitações efetuadas por moradores do bairro de Nova Roma, devido aos constantes 

empoçamento de água na rua Dolores Carraro, quando ocorre chuvas columosas. Enfatizam, os 

moradores, que o acúmulo de água da chuva na rua permanece por alguns dias, causando 

desconforto, constrangimento e preocupação aos moradores e aos motoristas que utilizam a 

referida rua. Desta forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas pelo Município, 

solicitamos que esta indicação seja atendida, refletindo em melhor qualidade de vida à população 

do bairro de Nova Roma. Obrigado, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Obrigado, Presidente! Boa noite, Colegas 

Vereadores, Vereadora, pessoas que nos acompanham, servidores, os asessores, a imprensa; em 

especial, a família Conviver, projeto Conviver, sejam bem-vindos; os Secretários Daniel, Tiago, 

a Michele, o César e os que nos acompanham através das redes sociais. Ocupo esse espaço, 

Senhor Presidente, Colegas, para fazer defesa a uma indicação que protocolamos nessa semana, 

aonde solicitamos ao Prefeito Municipal que seja providenciado um meio de reduzir a velocidade 

de veículos automotores na rua Francisco Ascari, n° 4500, no bairro São Cristóvão, aí na estrada 

Velha Caxias-Flores da Cunha, Flores da Cunha-Caxias. Considerando as solicitações de 

moradores e dos usuários e das empresas locais, como a vinícola Pipa de Ouro, Confiaço 

Estruturas Metálicas e Santo Ignácio Fundição, que utilizam daquela via, verificou-se que há 

necessidade de que seja providenciado um redutor de velocidade desses veículos, pois, ao 

acessar essas empresas, os riscos de acidentes têm se tornado frequentes. Com a pavimentação 

da estrada, houve o aumento de tráfego de veículos, aumentando, assim, a possibilidade desses 

acidentes acontecerem. Então a gente está solicitando aí os mais populares quebra-molas, algum 

outro dispositivo que venha a inibir a velocidade desenvolvida naquele local aí adiante de São 

Cristóvão. Também, faço defesa a uma outra indicação. Já há algum tempo que ali na linha 

Oitenta, tem uns cabos caídos, de telefonia. Então a gente está solicitando que seja 

providenciado, assim, junto às empresas de telefonia fixa, o conserto ou retirada desses fios e 

cabos soltos nas margens da ERS-9050, estrada que liga a cidade de Flores da Cunha ao distrito 

de Otávio Rocha, mais precisamente, ali perto da cede do Esporte Clube Rui Barbosa, na linha 

Oitenta. Então já faz algum tempo que esses cabos estão lá soltos, oferecendo riscos às pessoas, 

principalmente, às crianças e a quem acessa aquele pátio para estacionar. Também, solicitamos 

ao Prefeito Municipal para que seja providenciada a poda dos galhos de árvore na área urbana, 

com equipes especializadas, buscando manter a integridade da rede elétrica, evitar acidentes com 

as pessoas e o embelezamento das ruas do nosso município. Então a gene andou observando e, 

também, a população e o comércio local e algumas empresas solicitaram que seja feito esse 

pedido a nossa Prefeitura para que essas árvores que estão desenvolvendo esses galhos que 

começam atingir a rede elétrica possam ser aparados, podados, evitando, assim, futuros acidentes 

e deixando a árvore mais plena para o seu desenvolvimento e deixando nossa cidade mais bonita. 

Por ora, era isso, Senho Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em tempo, quero 

cumprimentar, também, a Secretária de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito, Rosi Pradella. 

Seja bem-vinda! Encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Senhor presidente, Colegas 

Vereadores, assessores e servidores da Casa. Minha referência às fundadoras do projeto 
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Conviver e seus familiares. Cumprimento os Secretários da Administração Municipal, Secretário 

Tiago, Secretário Cesar, a Secretária Rosiane e a Secretária Michele, Chefe de Gabinete Daniel. 

Cumprimento as demais pessoas que estão aqui presentes e aos que nos acompanham através do 

Facebook. Senhor Presidente, hoje trago a esta tribuna dois assuntos que tem sido rotineiro em 

minhas falas aqui na Casa: meio ambiente e a perda do poder de compra do salário do 

trabalhador. Sobre o meio ambiente, devo destacar que, se a população ainda tinha dúvida de que 

os efeitos do aquecimento global chegaram para valer, as dúvidas se dirimiram com os eventos 

extremos e cada vez mais constantes. As mudanças climáticas estão aí! Precisamos prestar 

atenção! O ano de 2022 começou com ondas de calor incomuns, tempestades e estiagem severa, 

tudo isso depois de um ano de 2021 cheio de outros eventos extremos. Segundo dados do 

Observatório do Clima, tivemos: seca no Brasil, incêndios no Mediterrâneo, 50 graus centígrados 

no Canadá, enchentes na Europa, 20 graus no Alasca, em pleno inverno, neves eternas dos Andes 

Chilenos derretendo... Só listando alguns dos eventos. Será que isso não é suficiente para sacudir 

as autoridades e acordar a sociedade? Segundo estudos científicos, se não adotarmos medidas 

para reduzir a emissão de gases e priorizar a energia limpa, o impacto será cada vez maior. Cito 

como exemplo, o surgimento de doenças infecciosas, como a Covid 19. Há muito tempo já 

estamos sendo alertados por especialistas que vivemos uma emergência climática. Infelizmente, 

nossa ação não tem sido contundente. No Brasil, como tem sido muito noticiado pela imprensa 

nacional e mundial, há falta de fiscalização pelos órgãos ambientais, principalmente, na região 

amazônica. Esta deficiência no sistema de controle de terras, no Brasil, fez com que aumentasse 

a grilagem de terra e, como consequência, o desmatamento de extensas áreas de florestas 

naturais. Além do desmatamento, também devemos destacar a ilegal extração de minérios pelos 

garimpeiros. Só no Rio Tapajós, na região amazônica, são despejados cerca de sete milhões de 

rejeitos, contendo mercúrio, todos os anos, inclusive, modificando a cor da água de verde e 

amarelada, dependendo da estação do ano, agora é branca. Como sabemos, a base da 

alimentação dos ribeirinhos é o peixe. Um estudo realizado pela Fiocruz mostra que: de uma em 

cada três criança apresenta níveis de mercúrio seis vezes maiores que os aceitáveis pelas 

agências em saúde. E, se nada for feito pelas autoridades, poderemos ter uma geração inteira 

contaminada na Amazônia. Para nossa tristeza, o desmatamento na Amazônia atingiu 13,2 mil 

quilômetros quadrados em 2021; aumento de 22% em relação a 2020, segundo dados do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais. Foi a maior área perdida desde 2006! Alguém pode estar 

pensando: mas não é problema nosso, afinal a Amazônia está longe de nós! Aí está um grande 

engano: a Amazônia regula o clima de todo o planeta! Para falar do Rio Grande do Sul, busquei, 

no Inventário Florestal Nacional de 2018, alguns dados que nos mostre como está a questão do 

desmatamento no nosso estado e na microrregião de Caxias do Sul, a que pertencemos. A 

microrregião Caxias do Sul, situada na Mata Atlântica, possui uma área de 32% coberta de 

florestas. Já, se considerado todo o estado, temos em torno de 15% da área de florestas naturais. 

Neste inventário, temos microrregiões com apenas 1% da preservação da floresta natural. Não 

posso deixar de comentar sobre a reunião que tivemos aqui nesta Casa com o Senhor Guilherme 

Guila Sebben, no dia 24 de março deste ano, onde o palestrante destacou que é fundamental a 

nossa tomada de consciência com a preservação e conservação do meio ambiente. Segundo 

Guila, se continuarmos agredindo a natureza nos moldes que estamos agindo, os impactos 

negativos ao meio ambiente serão irreversíveis. Confesso que estou ansioso para ver chegar 

nesta Casa projetos que nos mostrem que efetivamente estamos pensando e agindo para a 

preservação e conservação do meio ambiente. Não temos os rios da Amazônia, não temos a 

poluição do garimpo, mas temos alguns rios que estão pedindo socorro! A Comissão da Água, 

criada nesta Casa, apesar das limitações, tem demonstrado que está preocupada com a temática e 

está buscando contribuir com reuniões e encontros para discutir a temática. Outro assunto que 

quero fazer uma pequena fala, é sobre a perda do poder de compra do real em relação ao dólar e 

como consequência o retorno da inflação em nosso país. Com a disparada dos preços dos 

combustíveis e alimentos, o IPCA, índice que considera a inflação oficial do país, acelerou para 

1,62% em março, após alta de 1,01% em fevereiro, segundo divulgou na última sexta-feira, dia 
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08, o IBGE. Trata-se da maior taxa para meses de março desde 1994. Ou seja, 28 anos antes da 

implantação do Plano Real. É também a maior inflação mensal desde janeiro 2003, quando 

ocorreu uma inflação de 2,25%. Em Porto Alegre, o Dieese realizou uma pesquisa em março e 

apontou produtos que mais influenciaram, infelizmente, os alimentos foram os que tiveram forte 

alta neste mês: tomate, 23,5%; o leite, 9,84%; pão e banana, 6%; azeite, batata, arroz, 5%; com 

altas menores, ainda relevantes, tivemos a carne, o feijão, o café, o açúcar e a manteiga. A alta de 

custos de logística e a estiagem têm sido os motivos apontados pelos produtores. O novo 

Secretário Estadual de Agricultura, Domingos Velho, disse que a chuva recente tem beneficiado 

os hortigranjeiros, o que tende a aumentar a oferta e uma possível baixa nos preços de alguns 

produtos. Também, temos que considerar que os preços das commodities alimentares, como 

grãos e óleos vegetais, atingiram níveis recordes em março, em parte, devido à invasão da 

Ucrânia pela Rússia. Segundo economistas, e isso é assustador, a inflação, dos dois dígitos, deve 

continuar a assombrar a economia brasileira por um longo tempo.  Mais do que o número em si, 

a alta assusta pelo que representa: perda acelerada do poder de compra, principalmente, das 

camadas de menor renda da nossa população, em itens básicos, como alimentos e combustíveis. 

E não dão sinal de que o quadro vá se reverter, pelo menos a médio prazo. Os juros continuam a 

subir aqui no país. Em uma tentativa do Banco Central de reduzir a inflação, um remédio que, 

isoladamente, não cura a doença e tem como um de seus efeitos colaterais a retração econômica. 

Como consequência, mais problemas à frente, entre os quais, se destaca a possibilidade de maior 

desemprego. O Presidente do Conselho Federal de Economia, Antonio Corrêa de Lacerda, 

reforça que os indicadores mais recentes mostram que mais de 29 milhões de brasileiros 

economicamente ativos sem uma colocação profissional. Além de estarem fora do mercado de 

trabalho, esses 25% da população ativa não integram o mercado consumidor, também afetado 

pelo menor poder de compra da população com a alta da inflação. Assim, temos uma expressiva 

contração do potencial de demanda, afetando o crescimento em uma espiral viciosa. Segundo 

Daniela Sandi, técnica do Dieese, o Governo teria que atuar para tomar medidas específicas para 

mitigar os efeitos. Não fazer nada está saindo muito mais caro! Mesmo que a inflação fosse zero, 

com os níveis salariais do Brasil, o custo de vida ficou muito elevado para os salários vigentes. 

Vai ficando cada vez mais difícil para o consumidor ter acesso a esses alimentos básicos. Pra 

finalizar, Senhor Presidente, tenho protocolado algumas indicações nesta Casa que, se atendidas, 

diminuiriam um pouco a perda do poder de compra das famílias de baixa renda em nosso 

município devido a inflação. Acredito que Poder Público Municipal pode realizar ações de 

auxílios às famílias de baixa renda, pois, além do alto custo para compra da comida, nas famílias 

de baixa renda, está cada vez mais difícil manter o mínimo necessário para uma vida 

digna. Obrigado a todos, pela atenção! Uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para uso da tribuna, com a 

palavra o Vereador Luiz André de Oliveira.   

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

Vereadora. Boa noite ao público que nos acompanha nessa noite! Ao Secretário, Chefe de 

Gabinete, Daniel Gavazzoni. Também ao secretariado, Thiago, a Rosi, César e, também, 

a Michele. Hoje, ocupo a tribuna, Senhor Presidente, pra falar de um assunto que acho 

bem oportuno, porque a nossa Casa, hoje, se encontra cheia de muitas pessoas, pessoas 

essas representantes de famílias do nosso município, e eu quero falar, hoje, do amor, né? 

Porque, ontem à noite, eu estava assistindo a televisão e vendo toda essa guerra que se 

tem, a Rússia contra a Ucrânia e a gente começa a pensar, a se deparar com a situação, 

que vamos falar bem o português, para que todos entendem, é uma briga de um pitbull 

contra um pinscher, né? Essa é a verdade! E a gente procura entender por que tudo isso! 

Porque, todos sabem, a Rússia é um país riquíssimo, grande e que não haveria 

necessidade nenhuma dela estar guerreando contra a Ucrânia! E eu sou um cara, como a 

maioria de vocês, um povo religioso, um povo que acredita na Bíblia, acredita nos 
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preceitos cristão, procurei entender um pouquinho mais o porquê disso tudo, que não tem 

cabimento não! As pessoas, eu, particularmente, não entendo isso, né? Aí fui ver e eu não 

vou usar a tribuna pra pregar pra ninguém aqui, porque eu já sei que todos são um povo 

religioso, e isso está na cultura da..., do italiano. Então..., mas eu quero só lembrar, falar 

pra vocês o porquê disso tudo então. Olha só o que que diz lá em Matheus XXIV, 

versículo 12. “E por se multiplicar a inequidade, o amor de muitos se esfriará”. Olha só: 

por se multiplicar a inequidade. Hoje só..., particularmente, o povo só pensa em 

aquisição, dinheiro e mais dinheiro, né, mentira, corrupção, o engano, prostituição. É 

aonde tudo vem a calhar, a inequidade. E a inequidade traz..., faz com que o amor venha 

se esfriar. E um pouquinho..., um pouquinho antes, a mesma passagem diz bem assim ó: 

Jesus, saindo do templo, os discípulos, olhando o templo e mostrando pra Jesus a 

grandiosidade, e Jesus disse bem assim: “Tudo isso vira pedra sobre pedra”. Aí eles, 

espantados, pediram: “mas por quê? O que vai acontecer?” E Jesus, já predizendo a 

segunda vinda dele, e aí ele diz bem assim... Aí vocês podem acompanhar na casa de 

vocês, a Bíblia de vocês é igualzinha. Ó o que que ele diz: “E ouvires de guerras, e de 

rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso 

aconteça, mas ainda não é o fim”. E diz mais: “E se levantará a nação contra a nação, 

reino contra reino e haverá fome e pestes e terremoto, e em vários lugares, mas todas 

essas coisas são o princípio das dores”. O princípio! Então vocês podem ter certeza que 

o..., nós todos, como cristãos, nós todos acreditamos na Bíblia, né? Então a Bíblia, ela é 

um guia da humanidade, assim como o carro saiu lá da concessionária, tem o guia de 

como utilizar a geladeira, nós também, como seres humanos, pra viver na terra, pra ter 

uma vida boa, longa e com paz, né, sabendo conviver um com o outro, Deus deixou o 

quê? Deixou o guia do ser humano, que é a Bíblia! E o que que eu queria dize pros 

senhores? Que o amor de uma instituição de nossa cidade, muitos eu acho que conhecem, 

que é a igreja Universal. Vou pedir pro Marcelo, já ir passando, Marcelo, faz uma 

gentileza. (Exibição de imagens através da televisão). Ela, muito pelo contrário, não tem 

se esfriado, mas ela tem aumentado o amor cada vez mais. E esse projeto que vocês 

podem ver, que aconteceu nesse final de semana, a gente aqui da comunidade de Flores 

da Cunha faz parte. Nós temos, hoje, aqui, o responsável pela EVG, que então faz todo 

esse trabalho em nosso município, que é o Cila, fica em pé aí, Cila, faz uma gentileza. E 

o Cila, ele participou desse evento assim como eu, assim como várias pessoas que aqui 

também se fazem presente, a Daiane, o Fábio, o Ademir, a Loeci também, a Justina 

também faz parte desse trabalho, que começou aqui em Flores da Cunha, onde nós 

conseguimos arrecadar cerca de 1.500 quilos de alimento e, na oportunidade, foi enviado 

a esse evento, que é no estádio do Zequinha, que todos, eu acho, que conhecem, mais de 

20 mil pessoas estavam, na oportunidade, onde várias celebridades participaram desse 

evento. Inclusive, o campeão mundial, Dunga, participou do jogo festivo, comemorativo. 

Também o Tinga participou do jogo, o Wellington Monteiro. Pra quem é colorado sabe 

quem é. Campeão mundial com o Inter, o Internacional. Prefeito de Porto Alegre, 

Sebastião Melo, que também teve uma participação muito importante. E dizer pros 

senhores que este é o verdadeiro amor! Não simplesmente aquele amor de irmão para 

com irmão, esposa para com esposo e assim por diante. O amor que nós viemos fazendo, 

desenvolvendo na nossa cidade e no mundo inteiro, porque a igreja Universal é uma 

instituição que está em mais de 120 países. Então esses mesmos eventos, que é feito aqui 

no município de Flores da Cunha, no município de... Ah, no estado do Rio Grande do 

Sul, é feito também no mundo, é feito também no mundo! E essa é a essência do 

verdadeiro amor! O amor para um com o outro. Não o amor natural, que é de pai para 
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irmão, irmão para com o pai. Então essa é a verdadeira essência do amor que eu gostaria 

de passar para os senhores, que temos esse trabalho em Flores da Cunha. Aí vocês muito 

vão dizer: está, mas, e tudo bem, foi enviado pra Porto Alegre. Sim, foi mais de 500 

entidades beneficiadas e mais de 52 toneladas de alimentos arrecadado. Cinquenta de 

duas, mais de 52 toneladas de alimentos arrecadado, distribuído em todas as instituições, 

independentemente de credo religioso. Se vocês observarem nas fotos aí, têm religiões de 

descendência afrodescendência que receberam, centros espíritas que receberam as cestas 

básicas e, também, o nosso município. Esta é a imagem do nosso município! Também 

nós temos esse trabalho bastante importante no nosso município. Então gostaria de 

terminar e dizer que a lei divina se resume a dois grandes mandamentos, que é o quê? 

Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo! A lei divina se 

resume a esses dois mandamentos! E vocês podem observar que os dois é o quê? É o 

amor! Para terminar, esses eventos acontecem..., só podem acontecer e acontecem da 

magnitude da grandiosidade que acontece, sem a ajuda de governo, tanto municipal, 

quanto estadual, mas acontece pelo amor que ainda existe nessas pessoas, nas mãos 

dessas pessoas que fazem e desenvolvem esse trabalho! Era isso, Senhor Presidente! Meu 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para encerrar o Grande 

Expediente, a palavra está à disposição da Vereadora Silvana De Carli. 

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

comunidade, que se faz presente aqui nesta sessão. É muito feliz para nós, enquanto Vereadores, 

ter a casa cheia, a casa do povo, vocês estarem aqui nos acompanhando e conhecendo um 

pouquinho do nosso trabalho. Agradecer os secretários municipais que estão aqui, o Chefe de 

Gabinete, a todos já citados e também a quem nos assiste de casa pelas redes sociais. É uma 

alegria para mim falar, hoje, sobre o projeto Conviver, na qual vocês foram convidados para 

estarem aqui. Já foram feitas homenagens por esta Casa em outras oportunidades também, em 

2013, com uma sessão solene lá no salão paroquial, pela vereadora Renata Zorzi, em 2018 

também, uma moção pelos 30 anos, pela vereadora Claudete, as duas mulheres que mais tiveram 

participação nessa Casa e que eu acho que tem em comum, também, eu, Vereadora, fazer essa 

homenagem hoje, porque as mulheres têm esse cuidado a mais e esse sentimento a mais pelos 

idosos, não desmerecendo os homens, mas a gente tem esse olhar de que quem fica na família 

acaba sempre sendo a mulher, que cuida dos pais, né, dos familiares que vão envelhecendo. 

Então a ideia de fazer essa homenagem, hoje, que agora, na quarta-feira, então a entidade 

completa 34 anos. Resgatar um pouquinho da história, novamente, do que esse grupo vem 

fazendo e da importância que ele tem para o município. Tenho aqui o livro atas da entidade, que 

li cada ata que tem aqui registrada da história com situações muito lindas vivenciadas por esse 

grupo e que começaram lá em 1988, pelas mãos da dona Alina Sgarioni Araldi, né? Essa 

primeira dama que foi muito empenhada no nosso município. Tem a sua filha Estela aqui, hoje, 

representando. Agradeço sua presença, que, junto com outras mulheres fundadoras, né, a Lerinha 

Salvador – um beijo, Lerinha, que está em casa nos assistindo, a Maria Pedron, também aqui 

presente, a Maria Helena Oliboni, também, querida, presente – a letrinha dela está aqui em várias 

atas, né – e também a Clarisse Zorzi Conz. Essas foram as fundadoras que fizeram então esse 

trabalho de mobilizar os idosos da cidade, reuni-los e desenvolver atividades. Enquanto eu vou 

falando, também vai passando algumas fotos. (Exibição de imagens através da televisão). Ali 

também tem fotos do projeto Semear, que também acontece no interior, mas o projeto Conviver, 

na cidade. Então, quanto a sua inauguração, a sua data oficial, eu tenho uma fala muito linda aqui 

da dona Alina e ela falou sobre a importância de viver juntos, de dar fim ao problema de afeto, 

de viver a esperança, baseada na verdade, na juventude e no verdadeiro amor. Então a esposa do 

seu Ângelo Araldi, que era prefeito na época, deixou essa mensagem no dia da inauguração do 
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grupo e, a partir dessa caminhada, então muitas pessoas participaram e foram dando a sua 

contribuição, para que os nossos idosos de Flores da Cunha tivessem um carinho, uma atenção 

especial e, principalmente, essa questão do amor, de se sentirem pertencentes e terem ali o 

encontro e sentirem juntos, com afeto. No mesmo ano de 88, se juntaram ao grupo então a Zilda 

Falavigna e a Maria Tonello Andrighetti, que também já faleceu. As atividades, como eu falei, 

esses foram inúmeros nesses tempos, né? Trabalhos manuais, sempre tem a parte da oração, da 

espiritualidade no grupo, jogos de cartas, brincadeiras dirigidas, festividades com bailes, passeios 

a localidades vizinhas, cantos italianos e religiosos, pinturas, palestras, festas de São João, de 

aniversários, do Dia do Idoso, de Natal, enfim, várias e várias atividades que, ao longo dos anos, 

foram sempre se somando ao grupo e fazendo que os nossos idosos sentissem então felizes e 

ativos. No início desse grupo então foram convidadas essas..., mais senhoras da comunidade 

como madrinhas do projeto, para que tomassem o conhecimento, e os idosos então, que faziam 

parte dos encontros, se sentiam valorizados, pois eles tinham essas madrinhas, né, Maria Helena? 

Então levavam algum presente, alguma coisa para eles e o evento também, os encontros, eles 

eram patrocinados pela Legião da Boa Vontade e mantinha o grupo com o café, o chá e o 

biscoito, enfim, o que era servido para a confraternização. E as conquistas então começaram já 

no ano seguinte do projeto Conviver, em 1989, com uma cerimônia de colocação da pedra 

fundamental na Casa do Idoso, na comemoração então da semana do município, na 

administração do prefeito Alberto Oliveira, que era então a casa que eles tinham para os 

encontros e que foi se tornando pequena, devido à quantidade de idosos participantes. Ela sofreu 

ampliações na época do prefeito Cavagnoli, mas mesmo assim ela não foi suficiente e eles já 

passaram a utilizar o salão paroquial, e o projeto em si ele tomou uma dimensão muito grande e 

também as legislações foram mudando nesse período e ele está agora dentro, segundo, né 

Secretária, que está aqui, de Desenvolvimento Social, uma tipificação da Assistência Social, é 

um projeto, é um grupo de convivência e ele tem que seguir hoje leis, que vêm de cima para se 

adequar ao município também. Em 1990 então foi inaugurada a casa, oficialmente, que foi 

construída pela LBV. Foi feita uma sessão solene e o município cedeu a área de terras e a LBV 

construiu, junto com a participação de entidades do município e, na época, foi transmitida pela 

rádio regional do Vêneto, e essas informações eu fui buscando das atas, e quis salientar algumas 

que acho que são marcantes também para a história do projeto. Em 96, foi confeccionado, pelas 

irmãs Capuchinhas, o estandarte do projeto, com os dizeres a idade da experiência e da sabedoria 

se vê através dos frutos, para a participação então nos desfiles de sete de setembro, que o grupo 

sempre participou. Em 97, então tem o registro da nova coordenação, que, até então, era dona 

Alina que fazia, puxava à frente da turma, né Estela? E, depois, então veio a Zilda, com a 

Dolores Soldatelli; depois, nós temos aí um período que foi na época do seu prefeito Heleno 

Oliboni, que também acompanhou o projeto a Mari Siqueira nesse período e, depois, em 2005, 

então assumiu a coordenação a Aparecida Sandy, que está aqui presente também, querida 

Dorotéia, né, Dorotéia, sempre dedicadíssima, a Zanete Oldra, a Maria Pedron, a Idalina 

Mascarello, também queridona aqui presente, sempre dedicada a parte da espiritualidade e com a 

Idalina, a Maria Conz, a Lucia Finger e a Égide Bedin. Então, na época prefeito o Cavagnoli, 

colocou à disposição do grupo a professora de educação física, a Marta, que acompanhou o 

grupo por muitos anos e, também, a Daniela Bertin, da Assistência Social. E, em 2006, então o 

ex-prefeito Cláudio Bedin assume o grupo e conduz as atividades. E foi nesse período do..., até 

2009, que então começou uma nova administração aqui no município do prefeito Ernani, que 

então solicitou o espaço da Casa do Idoso, que não estava mais comportando os idosos, para 

ampliação e fazer a creche. Então ali o grupo perdeu a sua Casa do Idoso. Foi tentado 

permanecer, foi solicitado, mas, enfim, as atividades tiveram que ser transferidas para o salão 

paroquial e, nesses anos, também entraram para o grupo e somaram nessa luta a Carmela, né, 

Pelizzer, que está aqui presente, a Sônia Finger e a Nívea Montanari. Nesse período também 

houve muitas trocas com municípios vizinhos de visitas, de passeios, excursões, que então essa 

parte legal também dos idosos poderem sair da sua cidade e conhecer outros lugares e 

interagirem bastante entre eles. Em 2010, então a Lígia, também aqui, querida, obrigada pela 
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presença, também assumiu a coordenação e aí mais pessoas também se juntam para ajudar, a 

Dalvina Betti, a Helena Pedron, Dolores Cavalli, e o grupo vai sempre crescendo, sempre com 

pessoas voluntárias dispostas a dar aí um pouquinho do seu tempo em prol dos nossos idosos. 

Em 2013, então temos novamente uma troca de administração, 2013, e aí o novo prefeito 

conversa com o grupo se há possibilidade de utilizarem o CTG então para os encontros, devido 

ao custo também do salão paroquial. Mas aí então o grupo foi firme e quis ficar sim no salão 

paroquial, pela facilidade de deslocamento para os idosos. Participaram também outras 

voluntárias, que participaram da história do grupo, né, a Olda Bulla, Lourdes Vens, Alíria 

Gelain, Inês Mioranza, a Rosa Stuani, pessoas voluntárias que trabalharam muito para que esse 

grupo chegasse aí agora nos seus 34 anos. A gente sabe que tem a pandemia, que fez com que o 

grupo parasse as atividades, principalmente, pelo fato do grupo ser de risco, de pessoas idosas, 

mas que a gente aguarda ansiosamente pela sua retomada das suas atividades e que a gente sabe 

que a equipe da Prefeitura está trabalhando nisso com muito carinho, para que os idosos sejam 

acolhidos e também vistos como indivíduos e nas suas especialidades, nas suas necessidades, 

porque num grupo, às vezes, de 300 pessoas que frequentam o salão paroquial, tu não consegue 

conhecer a todos, então, às vezes, as técnicas da Assistência Social que poderiam estar 

auxiliando esse idoso, se tem alguma violência em casa, se tem algum filho que tá fazendo algo 

de errado, que muitos pegam o cartão da aposentadoria, cuidam do salário do idoso. As técnicas 

não conseguem identificar esses problemas que poderiam estar ajudando o idoso se fosse um 

grupo menor e que conhecessem a cada um deles. Então esse, mais ou menos, é objetivo, né, 

Michele? Que os grupos sejam menores. A partir de agora, a Prefeitura está trabalhando num 

edital que vai ter uma empresa que vai coordenar o grupo. Vão ser atividades de segunda a sexta-

feira, os grupos divididos com menores..., menor número de participantes, mas vão ter as 

integrações mensais com o grande grupo, com o baile, que todo mundo gosta e se diverte muito. 

Então essas são algumas coisas que estão sendo previstas pela Administração. E sem falar do 

Centro de Convivências, que está previsto então para esse ano o seu início. E, nesse ponto, eu 

quero falar e salientar aqui a dedicação do seu José Pelizzer, que, lá em 2013, começou um 

grupo, mobilizando a comunidade, junto com a Carmela, com a Miriam De Grandi, com a 

Aparecida Sandy e a Neuza Sandy, na comissão pró idoso, que era para construção então do 

espaço e, desde então, eles vêm batalhando e buscando isso para nossa cidade, que nada mais 

justo é que valorizar os nossos idosos. Então a Secretária Rosi está aqui, né, me sorrindo, porque 

o projeto está em andamento e eu também fico muito feliz de estar puxando essa bandeira aqui 

na Casa e, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, os Vereadores já sabem o meu discurso 

aqui em prol dos idosos e o que a gente tem feito para valorizar vocês, que fizeram tudo que a 

nossa cidade é hoje. Então a gente agradece muito muito essa dedicação de vocês, algumas 

outras coordenadores que também passaram, além da Alina, também já falei da Zilda, o Cláudio 

Bedin, a Lígia e, depois, também através da Secretaria de Assistência Social, com as 

coordenadoras a Daniele, a Jaqueline e a Lilian Borges, agora recentemente. Então um 

pouquinho do registro dessa importante entidade que eu queria trazer nessa noite. E, logo mais, 

nós vamos votar então a moção pelos 34 anos. É importante a gente reforçar isso, que o grupo 

está ativo, está em movimento, quer voltar a se encontrar e a gente está fazendo o possível para 

que isso seja feito da melhor forma, né? E agradecer a todos que vieram para esse momento, 

vocês do projeto Conviver, que estão aqui, agora. Nós teremos um intervalinho, então eu vou 

pedir também já para a gente..., fazer um registro fotográfico desse, porque, depois, teremos 

outra parte também da sessão, com as votações dos projetos e da moção. Agradeço a atenção de 

todos e muito obrigada! 

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 
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Em pauta, o Projeto de Lei nº 028/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$35.000,00”. 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: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Estamos 

apenas abrindo aqui a rubrica para o recebimento do valor de 35 mil reais de um convênio que 

está vindo de valores do estado, através do Fundo Estadual da Assistência Social, e vai ser 

utilizado então para a contratação de prestador de serviços para esterilização cirúrgica de cães e 

gatos aqui do nosso município que esteja em situação de rua ou, enfim, abandonados. Esta é uma 

das formas então que a Administração Municipal está apoiando a Upeva, uma importante 

entidade do nosso município, que já faz esse trabalho. E esse valor então vem pra reforçar ainda 

mais esse..., essa dedicação à causa animal. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Continua em discussão. 

(Nenhuma manifestação). O projeto está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os 

contrários votem não. Por gentileza, confirmem seus votos. (Processo de votação eletrônica). 

Projeto de Lei nº 028/2022 aprovado por unanimidade. 

Em pauta, 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”. 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: Está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então esse projeto “Flores Mais Empreendedora” 

iniciou o ano passado o programa e ele tem dado bastante resultado para a nossa comunidade. E 

a ideia é então que ele seja novamente colocado nesse ano e ampliado. Então nós estamos 

incluindo as rubricas e o valor de 90 mil reais no PPA, na LDO e na LOA desse ano com o 

objetivo então de transformar a questão da políticas de desenvolvimento nos eixos de liderança, 

desburocratização, compras governamentais, educação empreendedora e valorização das 

empresas e produtores rurais locais. Estas ações então vão contribuir para o crescimento 

econômico e a geração de emprego e renda através do fortalecimento do empreendedorismo 

local. Então uma das bandeiras da nossa Administração que está dando certo e está cada vez 

mais alcançando aí o desenvolvimento local do nosso município. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Continua em discussão 

(Nenhuma manifestação). O Projeto de Lei nº 029/2022 está em votação. Os Vereadores 

favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os votos. (Processo de 

votação eletrônica). Projeto de Lei nº 029/2022 aprovado por unanimidade. 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 030/2022, que “Autoriza a abertura de um crédito adicional 

suplementar no valor de R$5.493.800,00”. 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: Está em discussão. 
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VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores, público que 

nos assiste. Eu queria fazer um comentário sobre esse projeto, com valor expressivo, de cinco 

milhões e quatrocentos e noventa e três mil e oitocentos reais, quase cinco milhões e meio e ele é 

referente a um projeto que a gente já aprovou também há um tempo atrás, que foi o aumento dos 

servidores, devido a correção da inflação, que estava previsto em oito e meio, foi de 12,67%, 

também do vale-alimentação e do vale-transporte, pelo que estive analisando no projeto. Isso 

referente aos servidores municipais, né? Então já vimos nessa Casa, também, algumas vezes, uns 

projetos e muito se pontuou quando se trata da questão financeira. Projetos com valores muito 

menores do que esse teve uma certa resistência nesta Casa e nós estamos falando de quase cinco 

milhões e meio. Eu acredito que é justo. A gente sabe o porquê esses valores, né? Muitas vezes, 

a gente precisa estar aprovando pra também não perder o servidor para outro Município que, 

talvez, ofereça um benefício maior e o servidor acaba indo pra lá. Nós já tivemos alguns 

exemplos dentro da Administração que, muitas vezes, o servidor encontra..., ele faz o concurso 

em dois, três, quatro municípios e ele acaba encontrando em Caxias, em Vacaria, em algum 

outro lugar um benefício maior e pede exoneração e vai pra lá. Mas um pedido que eu faço 

também aos Colegas Vereadores é que, quando a gente usa um critério para a aprovação de um 

projeto, seja ele pra servidores concursados, seja pra CC, que o mérito seja o mesmo. Que a 

avaliação que seja feita seja a mesma, porque quem perde não é só o servidor, não é só o Poder 

Público, mas, também, a comunidade ali de fora, que deixa de ganhar com a entrega, muitas 

vezes, de serviço. A Prefeitura é praticamente uma empresa e ela entrega serviço. Temos aqui 

vários servidores, o César, a Michele, o Chefe de Gabinete e eles são a prova vida do que eu 

estou falando aqui. Então era essa a minha colocação e sou favorável a esse projeto. 

VEREADOR ADEMIR ANTÔNIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora. Dizer também que é um projeto, o 030, que tem um valor expressivo, que nem o 

Colega..., acabaram de mencionar e essa reposição inflacionária, acredito, de 12,67% acredito 

que tenha sido válida para os nossos funcionários, e também, a exemplo disso, da mesma forma, 

o vale-refeição. Então acredito que esses valores que estamos readequando, eles vêm para o 

nosso servidor ter, assim, na sua tarefa, na sua tarefa diária algo que possa incentiva-lo e mantê-

lo no nosso Município para prestar os serviços que a comunidade tanto precisa. Então acredito 

que esse projeto ele vem em boa hora e essas readequações elas têm que serem feitas para o 

município de Flores da Cunha o seu andamento e os serviços que a comunidade espera. Então 

sou favorável, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 030/2022 

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

confirmem seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 030/2022 aprovado 

por unanimidade.  

Em pauta, a Moção nº 006/2022, que “Apresenta Moção de Congratulações às fundadoras do 

Projeto Conviver Alina Araldi (in memoriam), Lerinha Basso Salvador, Maria Helena Oliboni, 

Maria Zin Pedron e Clarice Zorzi Conz, extensiva às ex-coordenadoras e voluntárias, em 

celebração pelos 34 anos de serviços sociais prestados à comunidade idosa do nosso município”. 

De autoria da Vereadora Silvana De Carli, a moção está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Reforço, 

novamente, a questão de apoiar essa importante entidade do nosso município, o grupo Conviver 

e, consequentemente, os idosos. Então peço o apoio dos Colegas Vereadores para essa moção. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 006/2022 está em 

votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Confirmem os seus 

votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 006/2022 aprovada por unanimidade.  

Encerrada a pauta da Ordem do Dia, encaminho, para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final, o Projeto de Resolução nº 002/2022 e o Projeto de Lei nº 033/2022; para a 
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Comissão de Finanças e Orçamento, os Projetos de Lei nºs 031 e 032/2022; para a Comissão de 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, o ofício nº 03/2022, do 

Grupo de Mães de Autistas – TEAMAR –, solicitando espaço na Tribuna Livre desta Casa. 

Neste momento, passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente. Inicialmente, quero 

parabenizar a equipe organizadora do CTG Galpão Serrano, que, apoiados pela Prefeitura 

Municipal, realizaram o 17º Rodeio Crioulo Nacional de Flores da Cunha, de 07 a 10 de abril, 

onde milhares de pessoas estiveram no parque de eventos Antônio Dante Oliboni, prestigiando a 

extensa programação na área artística e participando nas provas campeiras e gineteadas. Aos 

poucos, os eventos estão sendo retomados, muito, graças a consciente tomada de decisão das 

pessoas ao aderir à campanha de vacinação e, como consequência, a redução os graves efeitos da 

Covid 19, as pessoas se sentem encorajadas e voltam a frequentar os eventos. Na sexta-feira, dia 

08, estive prestigiando o jantar promovido pela Câmara de Vereadores na casa da Prefeitura, 

junto ao parque. Obrigado pelo jantar. No sábado, dia 09, o MDB de Flores da Cunha 

recepcionou, no parque de rodeio, o pré-candidato ao governo de estado, Deputado Estadual 

Gabriel Souza. Também estiveram no encontro o Deputado Estadual Carlos Búrigo, Vereador do 

Sul Felipe, juntamente com seus assessores. Obrigado, pela atenção, Senhor presidente! Uma 

boa semana a todos e todas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Passo a palavra ao Vereador 

Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Secretários, 

que nos acompanham. Queria falar que, na última quarta-feira, dia 06, tivemos uma audiência, 

falando sobre plano diretor, também um tema muito importante que vem para fazer algumas 

adequações no zoneamento urbano, mais especificamente na área de Nova Roma e também 

quanto ao nosso aeroporto, que existe hoje, para regulamentar então o seu funcionamento. 

Também, no dia 09, sábado, ocorreu uma ação de Páscoa e aqui quero deixar os parabéns então 

para Prefeitura, que foi parceira também, juntamente com a CDL, Cresol, a DeCacau e o Flores 

do Bem voluntariado, que estiveram na praça da Bandeira, na parte da tarde, então interagindo 

ali com várias famílias, muitas crianças e fazendo um sábado diferente e despertando mais o lado 

humano, o lado família, que ficou um pouco de lado devido a pandemia e que agora, com a 

retomada dos eventos, a gente tá podendo trazer de volta. E, também, não poderia deixar de falar 

do rodeio, como o Colega Vitório falou, eu acredito que, depois de dois anos, se não me engano, 

que ficou parado e teve a retomada, então agora um evento acima da média, da expectativa eu 

digo até, pelo tempo de organização que teve. Não se sabia, conversando com o Thiago, o 

Secretário de Turismo, estava aqui há pouco, nos relatou que praticamente foi algumas semanas 

o planejamento, a organização, devido à pandemia, que não se sabia se ia ser possível realizar ou 

não e, mesmo assim, a gente teve um bom público, um evento bonito, um evento que o tempo 

também colaborou, teve..., praticamente não choveu e, com quem eu estive lá, na sexta, no 

sábado e domingo e com quem a gente falava, muito bem falaram sobre o evento que estava 

acontecendo. Vários Colegas estiveram lá presentes também na sexta, como o Vitório falou, em 

outros dias também, ontem também vi alguns e acredito que eles também puderam presenciar o 

mesmo que que eu pude ver lá também. Queria aproveitar o momento e falar que hoje é Dia do 

Prefeito. Então deixar meu abraço também, Prefeito, não está presente e deixou só alguns 

membros do Executivo aqui, mas parabenizar pelo dia e pelo bom trabalho que vem realizando. 

Era isso. Boa noite e boa semana! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Silvana De Carli.  
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VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente! Eu gostaria de, antes de 

falar um pouquinho do resumo da semana, tratar de um assunto que foi pauta no Fantástico, 

ontem à noite, da prefeita que não tinha licença maternidade e teve que levar o filho, logo após o 

nascimento, para trabalhar junto com ela. E como a gente percebe que a política em si ela ainda 

precisa muito na questão do feminino, da mulher, né? De ter essa participação, porque ela foi 

constituída basicamente por homens e para homens. Então são alguns paradigmas que a gente 

precisa quebrar ainda para que a mulher tenha efetivamente a sua participação na política. Então 

deixar aqui, ressaltar isso, porque vem contra o que nós defendemos nessa Casa, de que tenha 

cada vez mais a participação das mulheres. Falar que então participamos, com muita alegria, da 

inauguração do empreendimento da família Pagno, na quinta-feira, junto com o nosso Prefeito, 

também o ex-prefeito Lídio e todos que participaram da construção desse projeto turístico na 

nossa cidade e, cada vez mais, vem ganhando empreendimentos e crescendo. A gente vê o 

quanto isso é importante para o desenvolvimento da nossa cidade! E, sem dúvida, o rodeio, todos 

presenciaram aí, o sucesso que foi, todos que estiveram lá, da organização, da limpeza, do 

cuidado que teve cada detalhe que foi pensado com carinho, e dar os parabéns ao CTG e à 

Prefeitura, por todo o trabalho que foi feito, e também ao nosso Colega Vereador Horácio, que 

nos representou, na abertura, né, Vereador Horácio, falando em nome de todos nós Vereadores. 

Falaste muito bem e deixamos então aqui, mais uma vez, os nossos parabéns ao CTG e à 

Administração Municipal, por esse belíssimo evento! Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigada! 

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. Também dizer que estivemos no espaço São José, no último 

dia 06, aonde pudemos ver a Secretária do Planejamento trabalhando para..., diria assim, até 

resolver alguns problemas, né, Rosi? Então queria deixar aqui o agradecimento a toda a equipe, 

também a Rosi, que trabalhou bastante, tanto lá na parte de Nova Roma, como na parte lá de 

Otávio Rocha, que era um problema já antigo e que resolvia..., que necessitava para ser resolvido 

dessa demanda. Então nosso agradecimento também agora a equipe e que os próximos passos 

conseguimos..., conseguimos concluir. Também, agradecer ao pessoal que nos recebeu no 

rodeio, agradecer os Colegas que estiveram presentes na janta, na sexta-feira. Parabenizar a toda 

equipe da Prefeitura, todas as entidades tradicionalistas que se encontravam, que se envolveram 

na organização deste evento. A retomada ela está gradual, mas, pelo que a gente constatou no 

rodeio, ela foi de uma ênfase importante para o nosso município, pois, há muito tempo, não se 

via tanta movimentação, em virtude da pandemia e dos últimos acontecimentos que tem 

acontecido também no nosso estado. Também dizer que, no sábado, a exemplo do que o Colega 

Vitório falou, recebemos o nosso candidato do MDB ao governo do estado, Gabriel Souza, 

acompanhado do Deputado Búrigo, Vereador de Caxias, o Felipe, e esperamos, sim, que 

possamos ter uma campanha boa no estado, uma campanha que possa, entre todos os partidos, 

vir a se somar, mesmo que a gente imagine que não vença aquele que a gente espera, mas que 

tenhamos a exemplo do nosso Gabriel Souza, um bom candidato, que tenha outros bons 

candidatos para o governo do nosso estado. E, domingo, também estivemos prestigiando lá o 

final do rodeio e, conversando com alguns Colegas, a gente percebeu que o evento foi um 

sucesso. Então parabéns a todos os envolvidos! Por ora, era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Clodomir José Rigo.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Obrigado, Presidente. Uma boa noite aos 

Colegas Vereadores, público que ainda nos prestigia nessa noite, secretários, imprensa. Dizer 

que, hoje, nós aprovamos aqui três projetos importantes, todos eles liberação de verbas, abertura 
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de crédito e isso é para mostrar como nosso Executivo pensa com relação ao nosso município. 

Toda a verba que nós conseguimos repassar, essa Casa sempre ela é parceira das obras boas que 

vem para o município e o rodeio também é uma dessas obras, é uma obra importante, é uma das 

maiores festas do nosso município e a reativação desse rodeio no nosso município ele é 

importante, ele era necessário. Estive participando na sexta, ontem também estivemos 

almoçando lá e a alegria das pessoas que gostam do tradicionalismo, que gostam do rodeio, que 

gostam da festa campeira, de estarem participando e nada mais justo que o Poder Público dando 

todo o incentivo, toda a infraestrutura, toda a logística para que esse rodeio acontecesse. Isso é 

importante para nós, como munícipes, é importante para a região toda! Nós tivemos vários 

representantes de deputados de várias siglas, prestigiando e todos eles que andam por este Rio 

Grande afora, todos eles comentavam, o rodeio de Flores da Cunha sempre foi destaque, bem 

organizado, tudo funcionando direitinho, a estrutura, a infraestrutura, o Galpão Serrano 

encabeçando, mas o Poder Público, com toda sua estrutura, trabalhando nesse rodeio. Então 

parabenizar todas as pessoas envolvidas e que em 2023, com certeza, nós teremos um rodeio 

muito maior! Assim, falando com o Prefeito, será reinvestido nas casas, que era o grande 

chamamento do rodeio, sempre foi a participação das pessoas de Flores da Cunha e, para as 

pessoas de Flores participarem, elas precisam desse espaço para o acampamento, uma coisa 

organizada, dentro dos parâmetros do nosso meio ambiente, para que todas as pessoas, 

principalmente, da nossa cidade possam usufruir do nosso rodeio de Flores da Cunha. Então 

muito bem organizado! Parabéns a todos envolvidos! Era isso, obrigado! Uma boa semana a 

todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, mais uma vez eu vô falar 

que visitei o bairro Pérola. Sou bastante repetitivo nesse quesito, porque que eu estou falando. 

Estou falando porque eu visitei o bairro Pérola, porque, uns dias atrás, eu havia falado da 

situação da rua dos Araçás, rua essa que tinha um problema crônico de..., da questão de 

saneamento básico. Crônico, eu digo que vinha há anos, que vinha..., vinha sendo reivindicado e 

que nada acontecia. E estou aqui, e, hoje, quero dar..., e que bom que a Rose está presente, 

parabéns, Rose! Parabéns mesmo! Apesar de ser uma obra pequena, mas pra mim é mais 

importante do que um asfalto, porque está mexendo diretamente com a saúde das pessoas, 

diretamente. E, mais uma vez, parabéns! Quando foi levantado essa situação, de imediato, você 

procuraste dar atenção. É uma obra importantíssima pro nosso município, essa obra aí. Fico 

muito feliz e mais feliz ainda os moradores que ali se encontram, né, tendo uma solução. A obra 

já está em andamento, logo, logo está pronta, né? Então, mais uma vez, parabéns! Também, 

gostaria de dizer que participei da audiência pública pra falar do Plano Diretor, onde, inclusive, a 

rua do Alfredo Chaves, a..., vamos ler, que essa aqui é complicado, Giralomo Mioranza, aonde 

daí, na quinta-feira, os moradores já nos procuraram pra falar dessa questão, onde eles querem 

fazer a legalização dos seus terrenos, seus lotes. Estive participando com os moradores, 

inclusive, o Vereador Diego esteve também participando, né, Diego? Um tanto importante pra 

nós dar um suporte pra eles também naquilo que se precisa. Rodeio, também tive a oportunidade 

de participar, na sexta-feira à noite. Muito bem organizado! Está de parabéns o CTG, que 

organiza também, o Poder Público. E dar, talvez, uma sugestão para que possamos usar mais 

aquele..., aquela estrutura toda, né? Cria mais evento ali, tiro de laço, mais pra..., porque é muito 

bacana, envolve muito a comunidade e traz um respaldo bastante grande na área do turismo 

também. Gostaria de mencionar aqui, mais uma vez, a nossa homenageada, a Kika. Ela foi mais 

uma vez campeã de natação e maratona aquática, em Garopaba, Santa Catarina. Era isso, Senhor 

Presidente. O meu muito obrigado e tenham todos uma boa noite! 

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

Presidência). Senhor Presidente, também quero parabenizar os homenageados dessa noite! Quero 
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agradecer a oportunidade de representar essa Casa, ontem, na cerimônia de abertura do rodeio de 

Flores da Cunha. Com certeza, é um dos maiores eventos populares de nosso município. 

Também agradeço a patronagem e a comissão organizadora, enfim, todos que, direta e 

indiretamente, contribuíram para que este evento tivesse sucesso. A satisfação e inúmeros 

agradecimentos de visitantes nos deixa a certeza de manter sempre viva nossa cultura 

tradicionalista, pois, quando alguém nos visita e diz que volta, é sinal que foi bem acolhido! 

Parabéns a toda a comunidade florense. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na semana que passou, esta Casa esteve 

representada em vários eventos. No dia 06/04, estive participando da audiência pública do Plano 

Diretor, promovida pela Prefeitura Municipal, mais especificamente pela Secretaria de 

Planejamento, na pessoa da Rosi, aqui presente hoje, no Espaço Cultural São José, onde 

pudemos acompanhar algumas alterações que serão feitas no Plano Diretor e que serão 

encaminhadas para esta Casa. No dia 07/04, a Vereadora Silvana De Carli esteve representando 

esta Casa na inauguração do restaurante da família Pagno “Sabores e Encantos”, na localidade de 

Nossa Senhora do Carmo. Agradeço pela..., por ter representado esta Casa. No dia 08/04, estive 

participando do jantar da Câmara, no rodeio, na casa da Prefeitura, no rodeio municipal, onde 

pudemos aqui quase que todos os Vereadores confraternizar e poder estar aí enaltecendo essa 

bela cultura gaúcha do tradicionalismo e esse grande evento que já foi a maior festa popular de 

Flores da Cunha e provavelmente vai voltar a ser, se depender de..., da intenção também dos 

nossos moradores. Parabenizo a Prefeitura Municipal, pela realização do evento. Não pude 

participar, no dia de ontem, da abertura oficial, mas agradeço ao Vereador Horácio Natalino 

Rech, que esteve representando esta Casa na abertura oficial do 17º Rodeio Crioulo Nacional de 

Flores da Cunha, realizado pelo CTG Galpão Serrano, Secretaria Especial da Cultura e 

Ministério do Turismo, com apoio da Prefeitura Municipal de Flores da Cunha. Na tarde de hoje, 

estivemos participando da reunião com a Secretária de Desenvolvimento Social, Michele Lusa, 

para falar sobre habitação. Agradecemos, pela presença nessa Casa! E tiramos algumas dúvidas 

sobre como está sendo realizado aí a habitação no município. Logo em seguida, após o término 

desta sessão, estaremos recebendo, no espaço Tribuna Livre, a Senhora Maria Branchini, 

Diretora da APAE. Então convido os Vereadores que puderem permanecer para que a gente ouça 

a Apae na noite de hoje. 

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

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 11 de abril de 2022, às 19h45min. Tenhamos todos 

uma boa noite e obrigado pela presença! 
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