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SESSÃO 2.700 – SESSÃO ORDINÁRIA 

02 de maio de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 02 de maio de 2022, às 18h10min. 

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

todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores. Cumprimento o 

Senhor Renato Cavagnoli, ex-prefeito municipal, homenageado da noite; Nata Francisconi, 

departamento de Cultura; demais pessoas que nos prestigiam nesta sessão. Conforme Resolução 

nº 080/2020, durante o mês de maio, no início ou no final da sessão, será cantado o Hino do 

Município em homenagem ao aniversário do município de Flores da Cunha. Portanto, convido os 

Colegas Vereadores, servidores desta Casa e público presente para cantarem o Hino de Flores da 

Cunha, letra e música de Ivo Gasparin. (Execução do Hino de Flores da Cunha). Em tempo, 

também quero cumprimentar o Moacir Matana, Presidente do PDT; Élio Dal Bó, Presidente do 

MDB, seja bem-vindo!   

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao Secretário que faça a leitura dos expedientes 

recebidos do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 060/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 036/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$100.000,00”.  

Ofício nº 061/2022, que encaminha a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2022, que 

“Altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Flores da Cunha”.  

Ofício nº 062/2022, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 003/2022, que “Altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 149, de 26 de setembro de 2019 e seus anexos I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII e IX, que institui o Plano Diretor Municipal de Flores da Cunha e, revoga a Lei 

Complementar nº 161, de 22 de março de 2021”.  

Ofício nº 063/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 038/2022, que “Inclui o Projeto 1617 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$338.000,00”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação do Projeto de Lei nº 035/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que 

“Disciplina a Limpeza Pública no Município de Flores da Cunha, define responsabilidade e dá 

outras providências”.  

Projeto de Lei nº 037/2022, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que “Denomina de Sala 

de Reuniões Sergio Fontana a sala de reuniões da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 073/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um estudo, junto ao departamento competente, para instalação 

de bollards (pilar de proteção), principalmente nas esquinas dos passeios públicos das escolas 

municipais, estaduais e particulares de nosso município, além de outros locais que a 

Administração achar pertinente. 

Indicação nº 074/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a reposição da parada de ônibus coberta na rua Dr. Montaury, 

esquina com a rua Rio Branco, em frente à Escola Estadual de Ensino Médio São Rafael, no lado 

direito do sentido bairro-centro para a RS-122. 
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Indicação nº 075/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto do passeio público danificado na rua Dom Pedro I, número 221, no bairro 

União, conforme imagem anexa a esta indicação.  

Indicação nº 076/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja enviado a esta Casa um projeto de lei complementar que institua uma 

gratificação de sobreaviso aos motoristas dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Flores da Cunha, responsáveis pela condução de veículos destinados a 

deslocamentos de pacientes do munícipio para outros centros de tratamento médico 

ambulatorial/hospitalar, quando em escala de sobreaviso ou quando em viagem a serviço 

correlata as suas atividades. 

Indicação nº 077/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal a adequação, a melhoria ou a atualização do Portal da Transparência do Município, 

com a ampliação da publicidade dada a seus atos de gestão de forma a facilitar a busca de 

informações dos usuários. 

Indicação nº 078/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que solicite ao Detran-RS a ampliação do número de exames práticos de direção veicular 

disponibilizados aos Centros de Formação de Condutores (CFC) do município. 

Indicação nº 079/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a recolocação da tampa da boca de lobo (bueiro) que se encontra deslocada sobre o 

passeio público na rua Professora Maria Dal Conte, próximo à residência de número 1431, no 

bairro São José, conforme imagem anexa a esta indicação. 

Indicação nº 080/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de três lâmpadas na iluminação pública da rua 

Terezinha Mari Zorgi, próximo ao Eremitério Frei Salvador. 

Indicação nº 081/2022, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal a disponibilização de uma vaga especial para deficientes, devidamente 

identificada com sinalização, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, 

neste município. 

Requerimento nº 011/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que requer licença 

para tratar de interesses particulares no período de seis de maio a seis de junho de 2022, 

conforme o artigo 72, inciso III, da Resolução nº 080, de 22 de dezembro de 2020. 

Ofício da representante da Comissão Especial designada para a escolha do vencedor do 

Certificado Agricultor Destaque do Ano, que informa que o Senhor Sidinei Trentin foi o 

escolhido para ser o Agricultor Destaque de 2022.  

Ofício nº 007/2022, do Líder de bancada do MDB, Vereador Carlos Roberto Forlin, que informa 

que o Vereador Ademir Antonio Barp será o Vice-Líder da bancada do MDB no ano de 2022. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do Vereador Paulo Henrique Chiste da Silva, da Câmara Municipal de Ouro Fino, que 

solicita aos Vereadores desta Casa que realizem uma moção de apoio ao Projeto de Lei nº 32, de 

2020, de autoria do Senador Jorge Kajuru, que destina percentual dos valores obtidos com 

multas de trânsito para a rede pública de atendimento de pacientes com câncer, e que seja 

encaminhada ao Senador Rodrigo Pacheco, ao Senador Jorge Kajuru e ao Senador Sergio 

Petecão.  

Convite da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Mato Perso, para participar do 

Magnar di Polenta, nos dias 13 a 15 de maio de 2022, no distrito de Mato Perso.  
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E-mail da Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado do Rio Grande do Sul, que 

convida para o evento “Diálogo Público: Participação Cidadã – O Papel dos Conselhos 

Municipais de Políticas Públicas”, no dia 05 de maio de 2022, das 10:00 às 12h30min, com 

transmissão pelo canal oficial do TCU no youtube.  

E-mail da Câmara dos Deputados, que informa a transferência de recursos da União ao 

Município de Flores da Cunha referente ao mês de março de 2022, para conhecimento dos 

Vereadores.  

E-mails do Conselho Tutelar de Flores da Cunha, que solicita informações desta Casa 

Legislativa, como nome completo, número do CNPJ, endereço, contato e nome do responsável, 

para a realização do cadastro no sistema SIPIA, Sistema de Informação para a Infância e 

Adolescência; e também, que encaminha o relatório de estatísticas dos atendimentos realizados 

pela entidade no mês de março de 2022, para conhecimento dos Vereadores.  

E-mail da Presidência da OAB Caxias do Sul, que convida para a inauguração da nova sede da 

OAB Subseção de Caxias do Sul, no dia 19 de maio de 2022, às 10h30min, na rua Raimundo 

Nora, nº 33, no bairro Panazzolo.  

Ofício da 1ª suplente de vereadora do Republicanos, Senhora Sandra Aparecida Camargo de 

Lima, que se declara impossibilitada de assumir a vaga do Vereador Luiz André de Oliveira, no 

período de 06 de maio a 06 de junho de 2022, por motivo de ordem pessoal. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

Vereadores, assessores e servidores desta Casa, público aqui presente e os que nos acompanham 

através do Facebook e youtube, mais a imprensa que se encontra aqui presente. Hoje faço a 

defesa de duas indicações protocoladas nesta Casa. A primeira sugiro ao Prefeito Municipal que 

estude, junto ao departamento competente, a colocação de bollards, pilar de proteção, 

principalmente nas esquinas dos passeios públicos das escolas municipais, estaduais e 

particulares de nosso município, além de outros locais que a Administração achar pertinente. 

Bollards é uma palavra inglesa que significa poste de amarração. No Brasil, também é chamado 

de poste de segurança ou pilar de proteção. De forma geral, trata-se de um poste de segurança 

para propiciar segurança à circulação de pessoas, proteção de acesso e anticolisão de múltiplos 

ambientes. Bollards ou pilar de proteção absorve e desacelera a velocidade dos veículos no 

momento do impacto, diminuindo ou eliminando os riscos de danos físicos aos motoristas e 

pedestres. A outra indicação que trago hoje, solicita ao nosso Senhor Prefeito Municipal que seja 

providenciado a reposição da parada de ônibus coberta na rua Dr. Montaury, esquina com a rua 

Rio Branco, em frente à escola São Rafael, no lado da direita, no sentido Centro para a RS-122, 

para que os estudantes, trabalhadores e usuários do transporte fiquem protegidos do sol e da 

chuva enquanto aguardam o transporte. Desta forma, para contribuir com as boas ações 

desenvolvidas do município, solicitamos o atendimento a estas indicações. Obrigado, Senhor 

Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp.  

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

Vereadora, pessoas que nos acompanham, assessores, a imprensa; nosso amigo homenageado da 

noite, Renato Cavagnoli e a esposa Odete; o Matana; Presidente do MDB, o Élio Dal Bó; e o que 

nos acompanham através das mídias sociais. Ocupo esse espaço, Senhor Presidente, para fazer 
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defesa à indicação nº 080 que protocolamos nesta semana, onde solicitamos ao Senhor Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de três lâmpadas para melhorar a iluminação 

pública na rua Terezinha Mari Zorgi, próximo ao Eremitério Frei Salvador. Essa indicação deste 

vereador, para que seja providenciada a instalação dessas três lâmpadas na rua Terezinha Mari 

Zorgi, próximo a esse eremitério, é para aumentar a iluminação pública naquele local. É um 

ponto muito visitado e muito utilizado por pedestres, além de melhorar a segurança dos 

moradores locais. Portanto, solicitamos ao Executivo Municipal o atendimento desta indicação, 

pois, sem iluminação, existem os perigos da baixa visibilidade dos motoristas e pedestres. Esta 

indicação então a gente espera que seja atendida, porque já foi recorrente nesta Casa, Colega 

Vitório também já fez a mesma para solicitar ao Executivo essa iluminação naquele local. E 

acreditamos sim, que esses pedidos que realizamos ao Executivo, possa acontecer essa instalação 

dessas lâmpadas, para melhorar a iluminação lá próximo ao eremitério. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora; homenageado da noite, Renato Cavagnoli, a sua esposa Odete; Presidente do MDB, 

Élio Dal Bó; do PDT, Moacir Matana; e demais pessoas que nos prestigiam na noite de hoje 

pelas redes sociais. Faço defesa aqui, Senhor Presidente e Colegas Vereadores, de duas 

indicações protocoladas no decorrer da semana passada. Uma, que vem de encontro a um certo 

plantonista nos horários que não tem atendimento em nossas unidades, propriamente dita na 

unidade do Centro, o posto de saúde, por ter ocorrido um fato aonde um cidadão fez uma 

operação no hospital São Carlos, de Farroupilha, e assim feito a operação, o hospital liberou e 

não tinham com quem, como vim para o município novamente. A família infelizmente não 

possui meios de condução, naquelas horas da noite não tinha ninguém que pudesse acudir. 

Lembraram de mim e, lógico, prontamente fiz o contato com a Secretária, aonde pudemos 

resolver de uma melhor maneira, não desassistindo Flores da Cunha e, da mesma forma, 

atendendo a necessidade daquele cidadão e daquela, e da sua esposa. Da mesma forma, faço aqui 

a outra indicação, de número 077, onde peço uma maior transparência dentro do Portal da 

Transparência da Prefeitura em relação não somente às nomeações, às publicações e nomeações, 

mas sim, às portarias. Teve fiscal, procurador do Município que foram nomeados e percebi que 

não teve essa, essa portaria e, sim, teve no mural da Prefeitura, mas como temos a tecnologia em 

nossas mãos e à disposição da nossa, também da nossa comunidade, que assim seja feita as suas 

devidas fiscalizações, “acompanhações” e a gente possa estar dando a melhor transparência. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Diego Tonet.  

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

demais já citados nesta noite, também ao público que nos acompanha de casa. Trago esta noite 

uma indicação ao Senhor Prefeito Municipal que intervenha, junto ao Detran/RS, a fim de buscar 

resolver uma situação que vem prejudicando a boa execução dos trabalhos oferecidos pelos 

Centros de Formação de Condutores de Flores da Cunha. Ocorre que recentemente o Detran/RS 

reduziu pela metade o número de exames realizados nos CFCs do município. Anteriormente 

eram disponibilizados aproximadamente 30 provas a cada 15 dias e, agora, são disponibilizadas 

apenas 15 provas pelo mesmo período. Tal mudança já causou um congestionamento na fila de 

espera de alunos que desejam realizar a prova, principalmente nos casos de retestes, situação em 

que alunos que não obtiveram a pontuação necessária para aprovação na primeira prova, 

precisam aguardar por cerca de dois meses até a realização de nova prova, período este que 

ficarão sem contato com o volante e que, por consequência, irá prejudicar seu desempenho na 

próxima avaliação, a menos que contratem aulas extras, o que também acaba gerando maiores 
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custos aos participantes. Além disso, considerando que a CNH por vezes é requisito para 

obtenção do emprego, é importante que o Estado agilize esse processo. Portanto havendo 

entendimento que se trata de uma demanda relevante para os munícipes de Flores da Cunha, 

solicito a devida atenção para esta indicação. Era isso. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Luiz André de Oliveira. 

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

Vereadora, público que se faz aqui presente; mais em especial à Angela que vai, a partir da 

próxima semana, me substituir, nossa suplente de vereadora; também ao ex-prefeito Renato 

Cavagnoli, uma boa noite; ao Presidente, agora sim, do MDB, Élio Dal Bó; ao Presidente do 

PDT, meu Deus, Moacir Matana, ia chamar de Matana, porque tinha esquecido o nome dele; 

também à Nata que se faz presente e a todos também que nos acompanham através do Facebook. 

Gostaria de comentar, né, e ontem, primeiro de maio, e eu sou um cara muito grato às 

oportunidades que a vida tem me dado. E lá em 91, quando eu cheguei nessa cidade, eu tive uma 

oportunidade, né, ou eu agarrava com unhas e dentes essa oportunidade ou eu não ia ter espaço 

na sociedade de Flores da Cunha, porque todos sabem a nossa sociedade, se a pessoa não tem 

disposição, disponibilidade de suar, trabalhar e fazer seu futuro, aqui não tem muito sucesso. 

Então eu vivia numa situação bastante difícil na região que eu morava e tive a oportunidade de 

vim pra Flores da Cunha e eu agarrei com unhas e dente. Graças a Deus, graças ao trabalho e, 

também, às pessoas que me deram oportunidade, a gente consegue hoje ter uma família 

estruturada, uma família digna em nosso município. Então tenho muita alegria, tenho o prazer de 

falar que eu amo Flores da Cunha, porque na verdade realmente eu amo, pelas oportunidades que 

ela tem me dado. A vida é feita de oportunidades. Hoje tenho a oportunidade de ser vereador, 

não fui obrigado a ser vereador, mas, pela oportunidade que a população me deu, eu tenho que 

fazer o melhor, procurar tratar todas as pessoas de igual maneira, todas as demandas, as 

reivindicações que chegam para mim procuro resolver da melhor maneira possível. Então tive a 

oportunidade então, na sexta-feira, de visitar o primeiro colega, o primero amigo que eu fiz em 

Flores da Cunha, que foi o Eder Galiotto, da vinícola Del Piero. Fazia aproximadamente uns 

quinze anos que eu não falava assim pessoalmente com ele. Marquei com ele uma oportunidade 

de conversar e ele me recebeu de braços aberto, falou da amizade que nós tínhamos, que 

começamos a reatar novamente, a amizade eu sempre digo que não se termina, né? Infelizmente 

a gente toma uns caminhos diferente e dali a pouco a gente se afasta, mas o respeito e o carinho 

que a gente conseguiu construir lá atrás, isso não se apaga jamais. Então tive oportunidade de 

visitá-lo, ver o trabalho que ele vem desenvolvendo dentro da nossa comunidade, trabalho 

bastante forte. Ele, como citou pra mim, ele é um empreendedor ainda pequeno, né, e que há 

muita diferença entre um produtor grande e um produtor pequeno. Existem os mercados que o 

produtor pequeno não vai conseguir atingir, então ele tem que, o produtor pequeno, o 

empreendedor pequeno tem que se desdobrar pra poder sobreviver. E me comentaste que ele é, 

ele está num, entre duas cidades, que bem movimentada turisticamente, também tem planos de 

investir ali na frente na questão mais profundamente assim na questão do turismo. E também foi 

um cara que me ajudou, e me ajudou bastante, quando eu cheguei aí. E fico feliz do trabalho dele 

e também ele relatou que fica feliz de ver, hoje, como a gente se encontra, no patamar que a 

gente se encontra hoje, que não somos nada, mas que Deus tem abençoado e tem nos feito chegar 

em lugares que jamais eu imaginava chegar. Outra questão que eu quero comentar, Senhor 

Presidente, é que eu sou um desportista de nosso município, apesar de “veinho”, né, 

capengueando, mas nós vamos tocando, né? Gostamos de esporte e muitas, muitas pessoas 

jovem tem nos cobrado bastante a respeito do esporte em nosso município. E nesse final de 

semana, especialmente esse que passou, a gente teve a final do Campeonato de Futebol Sete. 
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Muito bom por, por certo, muito bom, muito bem organizado. Eu estive presente na final, 

bacana. Antes da final do prata, futebol feminino, bah, assim, ó, o público se presente 

maciçamente, todos alegre e feliz. E isso muito importante acontecer, porque nós viemos de dois 

anos praticamente o esporte parado e muitos queriam, queriam o esporte, queriam que se fizesse 

o esporte movimentar novamente nossa cidade. E muitos jovem e as pessoas de clubes têm nos 

procurado e falado da situação que se encontra o esporte em nosso município hoje. O futebol de 

campo, muitos dizem que está acabando, não há interesse, então as modalidades que mais tem 

prevalecido é o futebol sete, futsal. E o futebol feminino, no sete, nós temos só três equipes aqui 

de Flores da Cunha. É muito pouco, né? Mas a gente começa a pensar o porquê disso tudo, do 

por que que está se apagando assim, podemos dizer. A final, o meu amigo e Vereador Clodo, a 

final do prata, ele estava lá assistindo comigo. Uma equipe humilde, que é o Santa Cruz, ali de 

Nova Roma, o cara trabalha na Florense, então ele trabalha na Florense, consegue organizar uma 

equipe pra jogar, tudo de jovens, e jamais, ele comentando conosco, jamais imaginaria que ele 

podia chegar numa final, mas chegou, investindo praticamente nada, porque não tem condições 

de se investir, mas a equipe dele chegou à final, chegou na final e perdeu de cinco a zero, né, 

Senhor Vereador, cinco a zero, e os caras saíram ordeiro do campo, sabe? Cumprimentaram o 

time adversário, em momento algum houve resquício de desavença entre os jogadores, um 

respeito muito grande, e eu quero aqui parabenizar a equipe do Santa Cruz. Parabenizei eles na 

hora, pelo trabalho desenvolvido, pela atitude de comportamento dentro de campo, mesmo 

perdendo de cinco a zero, em momento algum eles quiseram procurar fazer algum tumulto. 

Então, mais uma vez, eu dou os parabéns ao Anderson, que ele está à frente desse, desse clube 

do Santa Cruz, e com uma dificuldade muito grande, ele conseguiu fazer uma equipe que 

chegava à final. Então está de parabéns! Acho que o esporte, o caminho é esse mesmo. Mas, em 

contrapartida, a gente vê que as mesmas pessoas que clamam dali a pouco por mais incentivo no 

futebol, criar novos mecanismos para que o futebol não se acabe em nosso município, esses 

mesmos dali a pouco começam, né, Senhor Vereador e Senhor Presidente, dali a pouco esses 

mesmos começam a criar situações que ocasionou na final do, da série ouro, que foi entre a 

equipe do Madruga e a equipe da AABB. Então são pessoas já calejadas no esporte, pessoas 

experiente no esporte, que dali a pouco, por qualquer coisinha, acaba perdendo a cabeça. Eu 

sempre digo que a pessoa, pra ti conhecer realmente a pessoa o que ela é, é tirar alguma coisa 

dela, aí tu vai conhecer quem é quem, como é que é a pessoa. E no esporte também é assim. Dali 

a pouco a gente perde uma partida, perde um campeonato, dali a pouco a gente se altera e isso 

não podemos deixar acontecer. Por mais simples e tolo que foi a, o motivo da confusão, eu acho 

que não teria motivo nenhum para aquilo tudo. Então a gente fica um pouquinho triste quanto a 

isso, porque nós, o nosso esporte clama por mais incentivo, por mais participação e dali a pouco 

as pessoas, aqueles jovens que estão começando, né, se deparam com uma situação desse tipo aí, 

dali a pouco pode até desmotivar eles. Então gostaria de deixar aqui a minha mensagem de hoje. 

Dizer que o nosso município no esporte, ela pode crescer e crescer bastante. Hoje nós temos, 

nesse exato momento, no estádio Homero Soldateli, tem uma partida da Surdolimpíadas, entre 

Brasil e Itália. Olha o clássico, né, Brasil e Itália. Eu garanto pra vocês que não vai haver 

confusão, porque no esporte, principalmente no futebol, a gente vai muito pelo ouvir. Dali a 

pouco uma dividida, o cara fala alguma coisa, né, e aonde que pode ocasionar um tumulto. Eu 

tenho certeza que ali não vai, não vai acontecer, e é um exemplo pra todos nós, é um exemplo. 

Eu, desde os quinze anos, pratico futebol aqui na nossa cidade. Olha, dificilmente participei de 

momentos de tumulto, e uma observação, eu mais perdi do que ganhei, eu mais perdi do que 

ganhei! Ganhar dá pra contar nesses quatro dedo as vezes que eu conquistei campeonato aqui em 

Flores, mas dificilmente me envolvi em, em tumultos no esporte e no futebol. Pra ter uma idéia, 

nesse mesmo campeonato onde eu participei, de cinco jogos, eu não levei nenhum amarelo, 

então, e eu jogo em posição de marcação. Então acho que não, não precisamos muita das vezes 

apelar pra se conseguir algo, mas trabalhar e ter o espírito de coletividade, para que o nosso 

município venha a crescer muito mais na área de esporte, eu falo principalmente no futebol, o 

que tem me chegado bastante reclamações.  
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VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para um Aparte. (Assentimento do Orador). Só pra 

contribuir com o Colega Vereador, então eu também estava presente lá, no sábado, e confesso 

que é triste, é triste você participar, o Executivo por vários anos já contribui praticamente 

custeando todos os valores, as despesas que os times tem com a organização do futebol. E dois 

campeonatos que teve esse ano, coincidentemente algumas pessoas estavam envolvidas no 

mesmo time, então eu acho que nós temos que cobrar das pessoas que estão organizando os 

campeonatos, pra que tenha leis mais rigorosas. Esses atletas que não querem, que não querem  

participar, que não querem competir, de alguma maneira eles precisam ser afastados do futebol, 

com punições, punições drásticas porque são reincidentes. Aí ele estão hoje aqui no campo, 

amanhã eles estão no salão, todas competições que o Município organiza praticamente as 

mesmas pessoas que estão provocando esses, essas brigas, né? Então acho que sim, que nós 

precisamos, através do Executivo, das pessoas que organizam, a colocar leis pra punir esses 

jogadores.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Muito obrigado, Vereador Clodo, pela 

participação. É exatamente! Como tinha três, dois jogos feminino, tinha muito famílias, né, 

Senhor Vereador, tinha bastante famílias assistindo, crianças. E dali a pouco, que nem eu falei, é 

um desestímulo para aqueles que estão vindo ali atrás e com o desejo, né, e ver uma situação 

daquele, daquele tipo. Mas quem somos nós pra julgar todo esse, esse imprevisto, podemos dizer 

assim. Mas, que nem o senhor disse, que haja punição mais severa nesse quesito para que o 

nosso esporte venha cada vez mais ser fortalecido em nosso município. Era isso, muito obrigado 

a todos! E uma boa semana e uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

da Vereadora Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Abro mão, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra então está à 

disposição do Vereador Vitório Dalcero para uso da tribuna.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Mais uma vez, boa noite, Senhor 

Presidente; Colegas Vereadores, a Vereadora; cumprimento especial ao nosso homenageado 

Renato Cavagnoli e sua esposa; ao Presidente do partido do MDB, o Élio Dal Bó; do partido do 

PDT, Seu Moacir Matana; a nossa diretora de Cultura, a Nata Francisconi; imprensa, demais 

pessoas aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook e youtube. Hoje para mim 

é um momento de muita alegria estar aqui congratulando esta pujante e destacada entidade de 

nosso município chamada Clube Independente. Pude comprovar no sábado, dia 30, quando da 

realização do jantar e baile alusivo ao septuagésimo quinto aniversário de fundação do Clube 

Independente, que a entidade é agregadora da comunidade. Depois de mais de dois anos, os 

amantes da dança voltaram a demonstrar seus ritmos e puderam se reunir desfrutando do 

aconchegante espaço no clube. Foi lindo ver o sorriso do público presente. Houve a coroação da 

rainha Bruna Gelain Tonet, a qual parabenizamos e desejamos um excelente trabalho. Destaco 

que, junto com a festa do septuagésimo quinto aniversário de fundação do Clube Independente, 

comemoramos o quinquagésimo aniversário de fundação da Sociedade Recreativa Aquarius. Que 

bonita festa, sábado, Senhor Presidente! Parabéns! Agora, quero discorrer um pouco da 

caminhada desta entidade. A história do Grêmio Esportivo Independente teve início no dia 20 de 

abril de 1947, quando em assembleia geral extraordinária, duas entidades esportivas de nosso 

município, o Esporte Clube Nacional, o Esporte Clube Aliados, a fim de alcançar maior 

protagonismo municipal e regional, uniram-se em uma só instituição. Após serem tomadas as 

decisões que unificaram as duas sociedades, foram regulamentadas as normas que deveriam ser 

seguidas por todos os membros que dela fizessem parte. A partir da aprovação da denominação 

de Grêmio Esportivo Independente, buscou-se também definir as cores que distinguem o clube. 

Verde, branco e vermelho foram escolhidas para preservar as cores do Esporte Clube Nacional e 
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do Esporte Clube Aliados, sendo os primeiros presidentes honorários eleitos, o doutor Valter 

Jobim e o doutor Antônio Tassis Gonzales. Na mesma assembleia geral extraordinária que deu 

origem ao Grêmio Esportivo Independente, foi eleita uma comissão que devia buscar, junto aos 

órgãos públicos municipal, apoio para a aquisição de um terreno com a finalidade de construir 

uma sede própria. A comissão formada pelos senhores Olívio Giordano, Pedro Soldatelli, Pedro 

Curra, doutor Alexandre Aurélio Pedron, Angelo Oliboni, Horácio Borghetti, Anúncio Curra, 

Protásio Pinheiro Machado e Gabriel Mambrini foi recebida no gabinete do prefeito municipal 

doutor Antônio Tássis Gonzales, que se mostrou favorável ao pedido, concedendo o terreno 

almejado ao Grêmio Esportivo Independente. Com o terreno concedido pelo Município, era 

necessário dar início ao projeto de construção da primeira sede. Várias reuniões foram realizadas 

com o objetivo de equacionar a forma que viabilizou a construção de sede própria. Destaca-se, 

entre outras doações, a doação de dez pedras por alguns associados do clube. Temos que 

salientar que a primeira sede do Clube Independente já era palco de inumeráveis acontecimentos 

sociais. Destacamos os bailes organizados com muito requinte pelo departamento social onde os 

participantes seguiam à risca as normas estabelecidas pelo clube. Também é importante 

mencionar que em 13 de janeiro de 1955, com a criação do departamento feminino, a mulher 

passa a assegurar o sucesso dos eventos sociais do Clube Independente, tendo como primeira 

presidente do departamento, a senhora Neuza Cavagnoli. O ano de 1986 é um marco de uma 

nova história do Grêmio Esportivo Independente. Um grupo de empresários locais, percebendo 

que a sede se encontrava precária e o quadro social diminuindo, procura dar um novo rumo ao 

Clube Independente. Em 12 de março de 1987, o sonho se torna realidade, em assembleia é 

aprovada a construção da nova sede do clube. Com mais força e organização, o clube busca 

meios para a construção da nova sede. Após estudos realizados, estabelecem que o meio mais 

propício para a construção da nova sede seria de formar uma estrutura em condomínio, ou seja, 

construir vinte e quatro salas comerciais e, após vendidas, os valores arrecadados seriam 

totalmente investidos na construção da nova sede social do Clube Independente. Com a 

consolidação do plano, foi necessário a criação de um novo estatuto para nortear os ditames do 

clube. No percurso deste tempo todo, juntaram-se incertezas, dúvidas e contratempos. Porém, o 

otimismo e a disponibilidade de cada membro das diretorias que presidiram o clube e seus 

associados foram determinantes para a consolidação de uma respeitada entidade em nosso 

município. Na caminhada dos 75 anos, através dos registros deixados, é possível perceber o 

esforço, a determinação, o esmero e a perseverança de todas as pessoas que compuseram e 

compõem o quadro de associados do Clube Independente. Hoje, o Clube Independente é o 

espaço mais tradicional de nosso município, com a realização de grandes eventos sociais, 

educativos, culturais e empresariais, mostrando sua vanguarda, beleza e imponência para toda a 

região da serra gaúcha. Atualmente, o clube é dirigido por Presidente: Renato e Odete 

Cavagnoli; Vice-Presidente: Roberto e Jô Bigarella; secretário: Antoninho e Maribel Romano; 

segundo secretário: Luisinho e Isabel Marzarotto; terceiro secretário Luiz, aliás, desculpe, 

tesoureiro: Luiz e Márcia Andrighetti; e segundo tesoureiro: Alfredo e Lisiane Koppe. Hoje, ao 

estender esta moção de congratulações alusivas aos 75 anos de fundação do Grêmio Esportivo 

Independente de Flores da Cunha, externo meus sinceros agradecimentos a essa entidade, por ter 

me possibilitado vivenciar momentos de muita alegria e emoção, pois foi em sua sede que, 

durante os dez anos em que estive como diretor da Escola Estadual de Ensino Médio São Rafael, 

vivi momentos inesquecíveis na festa de premiação do Astro, o Festival de Cinema Estudantil da 

escola São Rafael. Deste modo, reconhecendo a importância do Clube Independente para Flores 

da Cunha, esta Casa Legislativa se associa à comemoração, oportunidade em que se congratula 

com todos os associados, pelo excelente trabalho desenvolvido. Parabéns à diretoria, associados 

e todos aqueles que já fizeram parte e que fazem parte do Clube Independente, por toda a luta e 

vitórias conquistado. Vida longa ao nosso Clube Independente! Muito obrigado pela atenção de 

todos! Boa noite!  
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em tempo, quero 

cumprimentar a suplente de vereadora Angela, do partido Republicanos, que estará assumindo 

uma cadeira neste plenário nos próximos dias, seja bem-vinda! 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 Parecer Contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final do Projeto 

de Lei nº 081/2021, que “Institui o Turismo Educativo para os alunos da rede Municipal de 

Ensino de Flores da Cunha”. O parecer está em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, estamos então falando sobre o parecer que 

institui o turismo educativo para os alunos da rede municipal de ensino de Flores da Cunha. 

Senhor Presidente e Colegas Vereadores, sempre defendi muito o turismo e sempre defenderei 

projetos que venham a esta Casa e tratem deste tema. Porém, cumpre citar que o artigo 2º, 

parágrafo 1º, da Lei Orgânica Municipal, veda a delegação de atribuições entre os poderes 

Legislativo e Executivo. Dito isso, passa-se à análise da capacidade para legislar sobre o tema 

em questão. A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 12, inciso VII, determina que compete ao 

Município, concorrente com a União e o Estado ou supletivamente a eles, promover o ensino, a 

educação e a cultura, inclusive com programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 

Face à relevância da matéria, visto que o parecer a este projeto é contrário, pois fere os princípios 

de constitucionalidade, recomenda-se então que o autor do projeto encaminhe o mesmo em 

forma de indicação e converse com o Executivo para que este retorne o projeto para que a 

Câmara possa estar então apreciando. Como eu disse, o mérito do projeto, o tema é importante, 

mas eu acredito que a gente precisa respeitar acima de tudo as leis e fazer os caminhos certos pra 

que não tenhamos também algum apontamento, visto que o parecer é contrário. E diz que é 

inconstitucional. Era isso.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham, é um projeto, o vereador Júnior Cavalli, enquanto 

esteve nesta Casa, no final do, do ano passado, e que instituía no município o turismo educativo 

para os alunos da rede municipal de ensino de Flores da Cunha. Então como o Colega Diego 

acabou de mencionar, que se tornou inconstitucional porque compete ao Poder Executivo enviar 

projetos dessa natureza a esta Casa, então sugerimos ao Prefeito que acate como indicação, que 

mande a esta Casa vindo de iniciativa do Executivo, para que pudemos apreciar e incentivar sim 

o turismo também, o turismo educativo em Flores da Cunha. O turismo educativo consiste na 

realização de roteiros com visitas monitorada dos alunos da rede municipal de ensino aos 

parques, praças, ruas e bairros históricos, distritos rurais, monumentos, museus, teatros, 

bibliotecas, prédios públicos, entidades públicas e privadas e de interesse público, universidades, 

entre outros. Então ele é bastante abrangente, ele é bastante importante para as nossas crianças 

que estão nas escolas e acreditamos que com aprovação desse projeto agora, que venha do 

Executivo, podamos sim ter mais um incremento no nosso turismo de Flores da Cunha e dessas 

pessoas que vão se beneficiar partindo dessa iniciativa das escolas. Então acreditamos que é um 

projeto bom, projeto do nosso colega vereador desta bancada, o Júnior Cavalli, e que poderá ser 

apreciado nesta Casa mais adiante. Então esperamos sim que o Executivo possa ver com bons 

olhos este projeto. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Parecer Contrário da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 081/2021 está em 

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

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Parecer Contrário da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 081/2021 aprovado por unanimidade. 

Com a aprovação do parecer contrário, o Projeto de Lei nº 081/2021 é arquivado. 
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Em pauta, o Parecer Contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final do Projeto 

de Lei nº 083/2021, que “Dispõe sobre a disponibilização de brinquedos adaptados para crianças 

com deficiência em locais públicos e privados de lazer no âmbito do Município de Flores da 

Cunha”. O parecer está em discussão. 

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

estamos analisando o parecer contrário ao projeto de lei que dispõe sobre a disponibilização de 

brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos e privados. Vale salientar 

que, preliminarmente cumpre citar que a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, já 

dispõe sobre o assunto em comento. Considerando-se as competências legislativas, configura 

assunto de interesse local, de acordo com o inciso I, do artigo 30, da Constituição Federal. 

Todavia é necessário verificar a quem compete a iniciativa legislativa para dispor sobre o 

assunto. Deste modo e haja visto que o percentual de brinquedos adaptados exigidos pela 

proposição é superior ao mínimo constante da legislação federal, tem-se que o projeto de lei cria 

obrigação para o Poder Executivo, tornando-se desta forma inconstitucional. Ainda, o parecer 

indica que já existe lei municipal que trata sobre tal mobiliário urbano e, portanto, é adequado 

que se observe o artigo 12, da Lei Complementar Federal nº 95, de 98, que explica a técnica 

legislativa pertinente para as situações como esta. Desta forma, recomenda-se a revisão da 

proposição em toda a sua extensão com relação à técnica legislativa ao percentual de brinquedos 

adaptados indicado. Tendo em vista que próprio Prefeito César apresentou, em projeto de lei 

enquanto ele era vereador, e que encontra-se vigente, que trata do mesmo tema, recomenda-se 

enviar ao Executivo uma indicação indicando alguns pontos de melhorias que se julgue 

necessário. Era isso.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Projeto de Lei 083 

ora em discussão, amplia o alcance da oferta de brinquedos adaptados. Para comparação dos 

Nobres Vereadores, cito o artigo 1º, da Lei Municipal 3.444, de 30 de outubro de 2019, em 

vigência, onde descreve que deverão ser disponibilizado nas praças públicas do município de 

Flores da Cunha brinquedos e equipamentos de lazer e recreação adaptados para a utilização por 

pessoas com deficiência. O artigo 1º deste projeto em discussão menciona que, além das praças 

públicas, os parques infantis instalados em estabelecimentos de ensinos, clubes, áreas de lazer 

públicos ou privados do município de Flores da Cunha irão disponibilizar brinquedos adaptados 

ao uso de crianças com deficiência. Ao ler o parecer encaminhado pelo Igam a nossa Casa sobre 

este projeto, encontramos elementos para o seguimento da tramitação do mesmo. A parte final 

do parecer do Igam menciona: “Ainda, veja que já existe lei local sobre mobiliário urbano, pois 

o adequado é que se trate de dispositivos que altere a lei e que trate de assunto, observando o 

artigo 12, da Lei Complementar Federal nº 95, de 1998, que explica a técnica legislativa para 

alterar lei. No entanto, considerando muitas alterações, é caso de revogação da lei existente, o 

que deixou de constar no presente ou na presente proposição. Desta forma, recomenda-se a 

revisão da proposição em toda a sua extensão com relação à técnica legislativa, especialmente 

revogando a lei que já trata do mesmo assunto. Diante do exposto, a viabilidade jurídica da 

presente proposição depende da supressão do artigo 4º e da inserção de cláusula de revogação 

de lei local que trata do mesmo assunto, bem como as demais verificações postas nesta 

orientação técnica. Por oportuno, importe-se que analise em âmbito local a existência de leis 

que possam impactar na matéria acerca da necessidade de alterações”. Portanto, penso que PL 

83 encontram para o jurídico para o seu segmento, dependendo sim de ajustes e de nova redação. 

Para concluir, Senhor Presidente, na segunda-feira passada, fizemos uma audiência pública nesta 

Casa tratando da temática das pessoas com transtorno de espectro autista e toda a dificuldade que 

essas pessoas encontram para serem incluídas, só pra concluir, e estender a mais espaços e, 

também, possibilitar a inclusão das pessoas que infelizmente possuem deficiências físicas. Por 

isso, eu peço aos Nobres Colegas que votem pelo prosseguimento da PL 83 votando não ao 

parecer contrário a esta PL. Obrigado, Senhor Presidente.  
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VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, comunidade 

que nos prestigia aqui na sessão; nosso ex-prefeito Renato Cavagnoli, primeira-dama Odete, que 

tive o prazer de trabalhar com vocês na administração. Vereador Vitório, a gente entende a 

importância desse projeto principalmente por defendermos também as pessoas com deficiência 

nessa Casa. O que cabe salientar que ficaria na legislação duas leis muito próximas. Então até foi 

lhe dito que poderia se fazer emendas ao projeto, tirar ele no momento agora. Se nós não 

votarmos pelo prosseguimento, o seu projeto será arquivado, terá que ser feito uma nova 

proposição. Então a gente entende que deve ser seguida a legislação, que devem ser feitos os 

trâmites corretos dentro dessa Casa pra não abrir precedentes pra outras situações. Mas 

salientamos o mérito da sua proposição, mas votaremos então de acordo com o parecer da 

comissão.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, posso fazer um aparte 

ao projeto? Discussão não tem apartes?  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Não. Não tem apartes. 

Apenas discussão. Regimentalmente, apenas três minutos de discussão.   

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Mas nas, mas quando discute o parecer, 

pode fazer apartes.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Só se eu lhe dou um aparte do meu tempo.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: É! Dentro do tempo da 

Vereadora Silvana.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Não, só pra, só pra justificar, sabe, até eu 

gostaria aqui de enaltecer o trabalho do Vereador Diego, quando ele faz os seus, os seus 

pareceres ali, geralmente ele faz novas redações. E daí, a gente fica pensando que sua expertise 

já nessa, nesse trato ali, poderia nós dar prosseguimento a este projeto. E o senhor, com a sua 

habilidade, fazer uma nova redação e até pra contemplar que mais espaços, a gente não é contra 

a, digamos assim, o projeto que o Prefeito César, pelo amor de Deus, não é essa a intenção! Mas 

apenas nós gostaríamos de ampliar que outros espaços também fossem agraciados com os 

brinquedos adaptados. É só essa a nossa intenção. Muito obrigado, Vereadora.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente e Nobres Colegas Vereadores, eu 

acho que é uma discussão que não precisaria estar existindo hoje. Até como sugestão pros 

Colegas Vereadores, já aconteceu isso no ano passado, aconteceu esse ano novamente, tanto 

neste projeto como no projeto anterior, a sugestão que fique é que nós sempre usamos, podemos 

usar o nosso jurídico. Nós temos o jurídico, cinco dias por semana, trabalhando à disposição de 

nós Vereadores. Então a sugestão que sempre antes da gente protocolar qualquer projeto, 

qualquer emenda, que a gente consulte o jurídico. Nós temos o Igam que a Câmara também é, 

faz a parceria com o Igam, o Igam dá o seu parecer, mas nós temos o parecer do nosso jurídico. 

Então seria muito mais fácil se nós, no momento de protocolarmos algum projeto, alguma 

mudança, consultar esse nosso jurídico. Nós estaríamos evitando essa discussão aqui, de projetos 

inconstitucionais. Então a sugestão que fica pros Nobres Colegas Vereadores, sempre consultem 

o jurídico antes de protocolar qualquer ação pra evitar esse constrangimento. Era isso, Senhor 

Presidente.    

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Só para esclarecimento, 

regimentalmente é possível que se faça apartes dentro do tempo que a Vereadora está discutindo 

o projeto ou Vereador, qualquer que seja, desde que seja concedido pelo vereador que está 

discutindo. Continua em discussão. O Parecer Contrário da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final ao Projeto de Lei nº 083/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem 

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

eletrônica). Parecer Contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao Projeto 



 

Anais 2.700, da Sessão Ordinária do dia 02 de maio de 2022. 180 

de Lei nº 083/2021 aprovado por maioria. Votaram favoráveis Vereador Horácio Natalino Rech, 

Vereador Luiz André de Oliveira, Vereador Clodomir José Rigo, Vereadora Silvana De Carli, 

Vereador Diego Tonet; contrários ao parecer contrário, Vereador Ademir Antonio Barp, 

Vereador Vitório Francisco Dalcero e Vereador Carlos Roberto Forlin. (Com a aprovação do 

parecer contrário, o Projeto de Lei nº 083/2021 é arquivado). 

Em pauta, Moção nº 007/2022, de Congratulações ao Presidente do Clube Independente de 

Flores da Cunha, Senhor Renato Cavagnoli, extensiva a toda a diretoria e associados, pelos 75 

anos de história da entidade. De autoria do Vereador Vitório, ao qual passo a palavra para 

discussão. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, só pra me manifestar 

mais um pouquinho sobre esse clube maravilhoso, fiz aqui os dois, três parágrafos aqui, que 

menciono novamente. Como já me manifestei nessa noite, os 75 anos de caminhada do Clube 

Independente é fruto do esforço, da determinação, de esmero e da perseverança de todas as 

pessoas que compuseram e compõem o quadro de associados do Clube Independente. Se o Clube 

Independente foi e é um dos espaços mais procurado pelas pessoas de nosso município para a 

realização de grandes eventos, é porque durante todos esses anos de existência manteve-se com 

lisura e credibilidade perante a sociedade florense. Por isso, peço aos Nobres Colegas 

Vereadores e à Vereadora a aprovação desta moção de congratulações alusivas aos 75 anos de 

aniversário de fundação do Clube Independente, demonstrando o nosso carinho, o nosso respeito, 

a nossa admiração por esta brilhante entidade. Obrigado, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 007/2022 está em 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 007/2022 aprovada por 

unanimidade. 

Encerrada a Ordem do Dia, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

o Projeto de Lei Complementar nº 003/2022 e o Projeto de Lei nº 037/2022; para a Comissão de 

Finanças e Orçamento a Nova Redação do Projeto de Lei nº 035/2022 e os Projetos de Leis nºs 

036 e 038/2022; a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2022 permanecerá na Mesa 

Diretora por 15 dias para receber emendas. Passamos, agora, às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, a imprensa, funcionários desta Casa, público aqui presente, quem nos acompanha nas 

redes sociais; homenageado desta noite, Clube Independente, aqui representado pelo Presidente 

Senhor Renato Cavagnoli. Quero informar que hoje estive recepcionando o Deputado Federal 

Mauricio Dziedricki, que nesta oportunidade ele fez a entrega do ofício ao Senhor Prefeito 

Municipal, destinando emenda parlamentar de 250 mil reais para a pavimentação da estrada do 

travessão Gavioli. Também estivemos reunidos no Galpão da Ivete, juntamente com os 

moradores do travessão Gavioli, onde o deputado falou de suas atividades parlamentar e seu 

compromisso em ajudar Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores; Renato 

Cavagnoli, parabéns pela homenagem, Clube Independente, 75 anos, belíssima homenagem. 

Queria só fazer um comentário, né, diretor Vitório, você falou sobre nova redação. Quando a 

gente faz nova redação, geralmente é pra corrigir erros de português ou alguma técnica 

legislativa, a forma como os projetos são constituídos. Porém, a gente tem que cuidar muito que 

existem duas leis muito importantes, que é a Constituição Federal e, também, a Lei Orgânica do 
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Município, então a gente precisa, acima de tudo, respeitar elas. E elas dizem, se elas dizem que 

esse projeto ele não poderia vir por meio de vereador, então acredito que a gente precisa respeitá-

la acima de tudo. A gente recebe às vezes orientações também nos bastidores aqui, a gente sabe 

que foi conversado também com o senhor, às vezes é indicado pra retirar o projeto e encaminhar 

como indicação ao Executivo, conversar com o Executivo pra que ele encaminhe, que tramite de 

forma legal e que possamos apreciar, o tema é importante com certeza. E se vier a essa Casa 

pelos caminhos corretos, será aprovado com certeza. Queria só complementar, que no último dia 

26, estive participando de um Encontro de Representantes de Empreendimentos Turísticos do 

município de Flores da Cunha, promovido pelo Comtur e pela Prefeitura Municipal, então houve 

a palestrante Letícia Francisco que esteve falando sobre o futuro do turismo através das cidades 

inclusivas. Ela comentou muito, então essa Letícia trabalha com a linguagem de sinais e fazendo 

uma alusão que a região está recebendo as Surdolimpíadas, então ela provocou uma reflexão 

para que os empreendedores locais pudessem verificar qual empreendimento que hoje estaria 

adaptado, que estaria correto pra receber uma pessoa surda, né, que pudesse estar usufruindo do 

seu espaço. E Flores, hoje, carece muito, todos lá confirmaram que carece muito de espaços 

assim. Ontem também, dia primeiro, estive em Caxias, participando da abertura da 

Surdolimpíadas e me impressionou bastante. São cinco mil pessoas, entre atletas e dirigentes de 

77 países, presentes no evento e inclusive a Senhora Primeira-Dama Michele Bolsonaro, 

madrinha do evento, também esteve presente e deixando sua palavra. E o que mais me chamou a 

atenção nesse evento foi o respeito das pessoas que estavam lá. Por mais que elas não falassem 

propriamente dita como nós, pessoas normais, gesticulando através de gestos elas se 

comunicavam. E, por duas ou três vezes, alguns atletas esbarraram em mim e a primeira coisa 

que eles faziam era pedir desculpas, né? Se falava muito do esporte, Luizão, e o pessoal mal e 

mal te dava uma cutucada assim, eles já levantavam a mão, faziam um sinal e pediam desculpa. 

Então isso me marcou muito na data de ontem, a disciplina desses atletas de qualquer país que 

estava lá era, seja um coreano, seja alguém, batia nas costas, eles faziam um sinal e pediam 

desculpa. Então parabéns à organização desses jogos e que tenham bastante sucesso. Era isso. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, queria aproveitar 

então pra cumprimentar a nossa Vereadora, né, que me esqueci de cumprimentar lá no púlpito. 

Tem alguns assuntos pra informar, que estive reunido no dia 26, juntamente com os membros da 

comissão especial constituída para escolher o Agricultor Destaque 2022, onde o indicado pela 

comissão a receber o certificado foi o agricultor Sidnei Trentin, da comunidade de Otávio Rocha. 

No dia 27, a comissão se deslocou até a propriedade do agricultor para oficializar o convite. A 

entrega do certificado será em sessão solene, pré-agendada para o dia 28 de julho. Também, no 

dia 26, estive participando, no turno da noite, juntamente com a assessora Morgana, no 

lançamento do projeto “Nosso Voto, Nossa Voz”, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, 

projeto sob a coordenação da Escola do Legislativo Caxiense. O projeto conta com seis módulos 

e estarão disponíveis nos canais de comunicação da Câmara de Caxias, mensalmente, até o mês 

de setembro. Esta iniciativa busca fortalecer o sistema democrático e aprimorar a participação da 

comunidade no processo eleitoral. Dois especialistas debateram os papéis da democracia e o 

voto. Luíz Dall’Agnol, desembargador do Tribunal de Justiça, falou sobre o combate da 

desinformação nas eleições de 2022: desafios e perspectivas. Mencionou que, de acordo com o 

Instituto Tecnológico de Massachusetts, no ano de 2017, 70% das informações nas redes sociais 

eram falsas. A desembargadora aposentada do TJ/RS, Elaine Macedo, falou sobre o sistema 

proporcional nos parlamentos brasileiros e a fidelidade partidária. Enfatizou que a democracia 

ela só vai ser realmente implementada com a representação, deliberação e participação. Também 

quero enfatizar, que na convenção do MDB florense, realizada no dia 30, sábado, nesta Casa, foi 

eleito como Presidente do MDB o Senhor Élio Dal Bó, e o MDB Jovem, está a cargo do 
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vereador suplente Júnior Cavalli. Desejamos a ambos sucessos na condução do nosso partido. 

Obrigado a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, então semana passada estive 

mais uma vez em atividade com nosso Gabinete Móvel, na comunidade do travessão Martinhos, 

travessão Martins, também no Capoeirão, conversando com comunidade, comunidade essa que 

amanhã a gente vai estar se reunindo com o Prefeito, às duas horas, para umas demandas 

importante lá naquela comunidade. Também no sábado, mais uma vez falar da questão, estive 

presente no, na final do futebol sete, aonde tive a oportunidade de estar premiando o goleiro 

menos vazado da série prata. Também gostaria de deixar para todos uma informação, né, que nós 

temos até o dia quatro para regularizar o título de eleitor ou também, quem quiser fazer, o jovem 

que precisam fazer o título, nós temos até o dia quatro. E é de suma importância que os jovens 

venham participar do processo de eleição do nosso, do nosso estado, do nosso país, e que nós 

possamos estar fazendo política de uma maneira mais atraente pra esses jovem aí, para que eles 

venham se integrar cada vez mais na política. Era isso, Senhor Presidente. Meu muito obrigado e 

tenham todos uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente; quero estender meus 

cumprimentos ao Clube Independente, ao Presidente Renato e Odete e, também, a sua rainha, 

pela sua coroação também nesse sábado. Nesta tarde então, estivemos reunidos com o Prefeito 

Municipal e a nossa Comissão do Idoso, que se, que criamos o ano passado nesta Casa. Demos 

um passo muito importante nessa pauta do idoso, onde podemos mostrar a necessidade e a 

importância de termos políticas públicas para os idosos em nosso município de forma planejada. 

Então o Instituto da Longevidade esteve presente com a sua coordenadora, a Verônica, que 

também é coordenadora do UCS Sênior, mostrando o que a instituição tem a disponibilizar para 

o nosso município nesse sentido, através de pesquisas, levantamentos, diagnósticos, onde ali 

poderemos ter dados mais precisos e, assim, poder realizar algumas ações concretas para os 

nossos idosos. Lembrando que temos já previsto para esse ano a construção do Centro de 

Convivência, uma batalha muito grande dos nossos idosos, de muitos anos, em nosso município 

e que está prestes a ser concretizado e ali centralizar também muitas dessas ações para os nossos 

idosos. No sábado também, a Secretaria de Saúde estará fazendo uma ação na praça da Bandeira, 

para a questão da conscientização e uso racional dos medicamentos. E também, nesse momento, 

estaremos lá participando com uma divulgação das cartelas do bem do nosso Frei Jaime Bettega, 

que somos embaixadores do Recanto da Compaixão, e recolhendo então os blisters que se falam, 

né, que são as cartelas vazias de medicamentos. Então quem quiser fazer a sua doação, nesse 

sábado de manhã, das nove ao meio-dia, estaremos lá na praça, fazendo então a coleta desse 

material. Também quero desejar assim, agradecer ao nosso Secretário de Educação, que uma das 

pautas que foram trazidas a esta Casa, que é o autismo, principalmente na questão de formação 

dos nossos professores, fizemos uma indicação no ano passado, foi realizada então, na quinta-

feira, uma formação, um ambiente inclusivo, que abordou o tema inclusão então para os 

coordenadores pedagógicos da rede municipal e, também, os professores do NIAE. Então a 

capacitação foi ministrada pela professora Kátia Maris Sonaglio, que ela é membro do técnico do 

Conselho da Pessoa com Deficiência de Caxias do Sul. Então também queremos agradecer aí a 

dedicação da nossa Secretaria de Educação em prol dos nossos alunos então com deficiência e 

autismo. Era isso, Senhor Presidente. Uma ótima semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp.  
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VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; Colegas Vereadores, 

pessoas que ainda nos acompanham. Parabenizar mais uma vez o Renato Cavagnoli, nosso 

prefeito, por duas oportunidades, de Flores da Cunha, hoje, Presidente do Independente Clube, 

sua esposa Odete, a rainha Bruna, que bom que estejam, estamos aqui junto nesta noite. Então 

esse clube que tem muita história em Flores da Cunha, tendo o seu histórico lido pelo Colega 

Vitório Dalcero, mostra toda a importância que esse clube tem para Flores da Cunha, e esta Casa 

faz uma justa homenagem a ele. Parabenizar também a nossa colega que vai nos acompanhar nos 

próximos dias, a Angela, boas-vindas a ela. E dizer também que no, na última quarta-feira, dia 

27, estivemos no Salão Paroquial, na apresentação, no lançamento do livro dos 60 anos do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha, na pessoa do Seu Olir Schiavenin, sua 

diretoria, de todos os associados que estiveram lá, que fazem parte dessa história, que hoje está 

eternizada nas páginas daquele importante livro que foi lançado na última quarta-feira, dia 27. 

Ainda então parabéns mais uma vez ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e 

Nova Pádua. Também dizer que, no sábado, estivemos nesta Casa, na convenção do MDB, 

aonde o Élio foi novamente conduzido à frente dos trabalhos do MDB, e o MDB Jovem também 

terá o nosso colega Júnior Cavalli trabalhando em prol do nosso município no MDB Jovem. 

Então sucesso a eles e sempre que pudermos ajudar, estaremos à disposição. Também, na 

próxima semana, dizer que, no domingo, no Dia das Mães, parabenizar as mães. E dizer que lá 

no travessão Carvalho, na minha comunidade, então teremos a retomada dos eventos, vai ter a 

festa em honra à Nossa Senhora de Caravaggio. Então desde sexta-feira que estão, estamos 

trabalhando para a realização desta festa e a parte religiosa começou na sexta-feira, dia 29, com 

uma novena. Então domingo, quem puder participar, quem puder estar conosco lá, sejam todos 

bem-vindos, fica aqui o convite. Por essa semana era isso a minha contribuição, muito obrigado, 

Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; a 

suplente de vereador do Republicanos, Angela, seja muito bem-vinda. Quero aqui também 

destacar a, e da mesma forma parabenizar o Renato e a sua esposa Odete, pelos 75 anos do Clube 

Independente; a rainha Bruna Tonet; e parabéns, Vereador Vitório, pela iniciativa de estar aqui 

homenageando um grande clube que muito representa Flores da Cunha. Quero aqui salientar, da 

mesma forma, o nosso Presidente eleito Élio Dal Bó, né, retornando ao cargo depois de algum 

tempo. Élio teve por oportunidade conduzir as eleições por duas vezes que foi eleito o prefeito 

Lídio, então uma, com grande experiência retorna à Presidência do MDB, uma pessoa com uma 

liderança fantástica. Também temos o Júnior Cavalli, suplente de vereador, que assumiu a 

Juventude no meu lugar, guri jovem, com boas intenções e vontade de fazer política. Senhor 

Presidente, eu uso desse espaço aqui apenas pra trazer novamente um assunto, que fui procurado 

essa semana por, o presidente e a diretoria da empresa Hidrover, trouxe o assunto novamente do 

trevo. Vereador Clodo, quando eu trouxe a essa Casa aqui esse assunto, debatemos essa 

indicação, esse meu pedido e ele teve uma resposta da Administração, onde novamente ele disse 

que se sente muito desassistido por parte da Administração, e é meu papel vim aqui trazer de 

novo esse assunto. Quando eu trouxe o assunto aqui, eu fui cobrado e foi me referido o porquê o 

governo do Lídio não tinha feito, né, já que éramos governo. E percebe-se que, de um ano e meio 

para cá, eu estou trazendo de novo, mas com tom diferente, de auxílio e colaboração. Então mais 

uma vez, Senhor Presidente, a gente está aqui trazendo esse assunto, que já é recorrente aqui 

nessa Casa, né, e que a gente possa, a situação também possa abraçar e a gente possa ir atrás do o 

que que está acontecendo, de não estar sendo realizada a obra, se é falta interesse de empresas 

em realizar a obra e, assim por diante, né, a gente possa estar dando um auxílio a essa empresa 

que gera emprego no município, gera renda, está aqui desde 2017, foi instalada no governo Lídio 

e a gente não pode, né, deixar de uma certa forma a empresa com esse sentimento de 

desassistência, né, por parte nossa de uma mesma forma e por parte do Executivo também. Então 
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fica aqui minha contribuição, fica aqui o meu auxílio e fico à disposição também pra podermos 

aí chegar ao fim e à conclusão dessa obra. Muito obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Clodo Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente; quero agora então 

cumprimentar aqui Moacir Matana, Presidente do PDT; Élio Dal Bó, Presidente do MDB, que 

bom ter os presidente dos partidos participando das nossas sessões; eu, como Presidente do PP 

também. Parabenizar Renato, Odete, a rainha Bruna, a importância da gente ser representante de 

um clube, 75 anos de história, né? Não só a cidade, todas as comunidades tem um clube que é 

referência, que é o ponto de encontro, que é onde que as comunidades participa nas ações 

sociais, nos encontros, no interior também a gente vê muito jogo de bocha, o jogo de baralho, 

acho que o objetivo do clube é agregar as pessoas que vivem no seu entorno, que são associados, 

que são contribuintes. E que bom, que bom, Renato, que você, hoje, representa o Clube 

Independente, com toda a sua maestria. É um ícone na nossa cidade, né, e que ele consiga, 

através dos presidentes passam, mas os clubes continuam, essa é a essência tanto os clubes 

sociais, clubes de futebol, a essência é essa. Os presidentes dão a sua contribuição, um ano, dois, 

troca, vem outra pessoa e continua o trabalho para que cada vez mais os clubes possam ter a sua 

vida, a sua programação e, agora, livre da pandemia, então que a gente possa retomar os eventos, 

como exemplo, no sábado. Então parabéns a você, a toda a sua diretoria e que o clube persista 

por muitos anos. Eu também aqui quero falar com relação mais um pouquinho sobre a relação do 

futebol. Eu sempre fui adepto ao futebol, sempre gostei, por vezes participei também, discuti por 

muitas vezes, mas é revoltante tu chegar, que nem sábado, né, Vereador Luizão, a arquibancada 

praticamente lotada, as pessoas pra assistir um espetáculo e ver dois, três marmanjos perderem o 

controle e saírem na briga, no soco, como se já a gente diz na gíria, né, isso aí é lamentável! E o 

Poder Público faz todo o esforço, já, que nem eu falei, há vários anos contribuindo e 

incentivando pra que nós possamos, que as nossas comunidades, os nossos clubes, né, Renato, 

que nós possamos incentivar cada vez mais o esporte, e aí você chega num espetáculo desse e 

pessoas desequilibradas jogam tudo a perder, então é lamentável. Tomara que isso não aconteça 

mais, que nós possamos ter, em Flores da Cunha, mais espetáculos e menos discórdia. Era isso. 

Boa noite a todos! Obrigado. 

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

Presidência). Senhor Presidente, tem alguns assuntos que são recorrentes nessa Casa e eu 

gostaria de dar algumas informações aos Colegas Vereadores. Primeiro, na questão das paradas 

de ônibus, né? A gente sabe, foi falado nessa Casa, que foram tiradas algumas paradas de ônibus 

da cidade, mas não pela Administração Municipal e, sim, pela empresa que tinha a concessão da, 

concessão entre aspas, né, das paradas, mas está em processo de licitação então as novas paradas, 

e estamos aguardando então que uma empresa entrou com recurso e acabou então demorando o 

processo, como é dessa parte burocrática, a gente sabe, né, que às vezes acaba dando problemas 

dentro da Prefeitura pra que as coisas aconteçam de forma mais rápida. O outro assunto é que o 

Vereador Vitório também, o ano passado, falou da iluminação ali no eremitério e, hoje, o Barp 

traz novamente esse assunto. E nós tínhamos conversado com o Araponga na época, só que ali 

naquele local, em frente ao eremitério, não tem rede de baixa tensão, o que inviabiliza a 

instalação de lâmpadas nos postes já existentes. Então eu falei com o Araponga, que já estava 

previsto algumas melhorias nessa rua, né, na Terezinha, rua Mari Terezinha Zorzi, então que ali 

vão ser trocados alguns braços de 1,5 metros para 3,5 metros e lâmpadas de 250 watts também, 

pra melhorar a iluminação. E eles estão então pensando em puxar uma rede de extensão da frente 

do Parque de Rodeios, uns 200 metros, até em frente ao Frei Salvador ali, pra poder dar mais 

visibilidade, também, naquele local, que a gente sabe que é bem importante, tem também 

bastante circulação de pessoas devido ao bairro também ser acessado por ali. E da Hidrover, a 

gente agradece a preocupação do Vereador Guga, com certeza estamos trabalhando nisso, está 
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dentro do processo já pra ser encaminhado para a licitação essa obra, recentemente aprovamos 

aqui os recursos também para que isso seja concretizado o mais breve possível. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada. 

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

Presidência). Senhor Presidente, estive participando no Salão Paroquial, no dia 27 de abril, do 

lançamento do livro “Tempos de Luta e de Glória” e do aniversário de 60 anos da fundação do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua, importante homenagem e 

reconhecimento aos ex-presidentes do Sindicato. O evento contou com a presença de várias 

autoridades para prestigiar esta data tão importante para o nosso agricultor e para o município de 

Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. A sessão solene em homenagem aos 50 anos da 

Sociedade Recreativa Aquarius será realizada no dia 12 de maio, às 19:00 horas, e não às 19:30, 

como informado na sessão do dia 25 de abril. No dia 27 de abril, estive representando esta Casa 

na solenidade dos 60 anos do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Flores da 

Cunha e Nova Pádua e lançamento do livro “Tempos de Luta e de Glória”. Na oportunidade, 

foram homenageados todos os ex-presidentes da entidade, bem como houveram 

pronunciamentos do Presidente da Fetag, Presidente da Regional da Emater, Presidente do 

Sindicato do Estado e presença de deputados estaduais. Agradeço a presença do Vereador Luizão 

e Vereador Clodo Rigo nas finais do futebol sete, no último sábado; também a presença do 

Vereador Diego Tonet na abertura oficial da Surdolimpíadas, em Caxias do Sul. Lembro também 

que no dia quatro de maio encerra o prazo pra regularização do título de eleitor e confecção de 

novos títulos aos jovens, que irá oportunizar aos eleitores votarem nas eleições gerais de outubro. 

Importante que se regularize para exercer sua cidadania. Quero também, em nome desta Casa, 

parabenizar o Clube Independente, que recebe esta homenagem na noite de hoje, pelos 75 anos 

de sua fundação, na pessoa do Senhor Renato Cavagnoli e sua esposa Odete e, também, a rainha 

Bruna, né, esta importante entidade que participou de muitos bons momentos da história de 

Flores da Cunha ao longo dos seus 75 anos. Então uma homenagem justa, parabenizo a todos, 

toda a direção e associados.  

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

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 02 de maio de 2022, às 19h45min. Tenhamos 

todos uma boa noite! 
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