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SESSÃO 2.703 – SESSÃO ORDINÁRIA 

16 de maio de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 16 de maio de 2022, às 18h13min. 

Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, das Vereadoras, da imprensa, do público presente 

nesta sessão, quero cumprimentar aqui o assessor Veroni, ao Chefe de Gabinete Daniel 

Gavazzoni, e a todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores. 

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 de Flores da Cunha. Convido aos 

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).   

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 ADEMIR ANTONIO BARP: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 065/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 039/2022, que “Inclui os Projetos 1619, 

1620, 1621 e 1622 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$947.809,00”.  

Ofício nº 066/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 040/2022, que “Dispõe sobre a estrutura 

orgânica do PROCON, as práticas infracionais, fiscalização e processo administrativo de 

infrações contra o Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 

1990 no âmbito do município de Flores da Cunha e dá outras providências”.  

Ofício nº 067/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 041/2022, que “Inclui o Projeto 1700 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$460.500,00”.  

E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório das transferências 

de receitas pela União ao Município de Flores da Cunha relativo ao mês de abril de 2022, para 

conhecimento dos Vereadores.  

E-mails do Gabinete do Prefeito Municipal, que encaminham convites para participarem do 

lançamento do projeto de Restauro e Requalificação do Campanário de Flores da Cunha, no dia 

20 de maio de 2022, às 14:00 horas, no Largo do Campanário; e da abertura da Semana do 

Município 2022, no dia 17 de maio de 2022, às 19:00 horas, na praça da Bandeira.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Emenda Substitutiva nº 01 à Nova Redação do Projeto de Lei nº 035/2022, de autoria do 

Vereador Diego Tonet, que “Altera o art. 31 da Nova Redação do Projeto de Lei nº 035/2022, 

que disciplina a limpeza pública no município de Flores da Cunha, define responsabilidade e dá 

outras providências”.  

Indicação nº 088/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que analise a possibilidade de instalar “botões do pânico” nas escolas municipais, em 

parceria com a Consepro na realização do projeto Olhar Digital, visando a promoção de maior 

segurança nas instituições educacionais. 

Indicação nº 089/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Machado Cardoso, que indica ao 

Prefeito Municipal que avalie a possibilidade de ampliação do horário de atendimento ao público 

da farmácia do Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi nas segundas às sextas-feiras, e aos 

sábados, domingos e feriados. 
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Indicação nº 090/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada uma parada de ônibus coberta na avenida 25 de Julho, no 

sentido norte, à esquerda, antes da curva, próximo à empresa Lago Brasil. 

Indicação nº 091/2022, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que sejam providenciadas melhorias urgentes e efetiva solução para a 

demanda dos frequentes alagamentos que ocorrem na rua Dolores Carraro, no bairro Nova 

Roma, neste município. 

Indicação nº 092/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de contêineres de lixo orgânico e seletivo na rua Evaristo Dal’Alba, nº 88, 

no bairro Villagio Dei Fiori, em Flores da Cunha. 

Indicação nº 093/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja estudada, junto ao departamento de Turismo, uma solução definitiva ao 

acúmulo de água de chuvas e esgoto à céu aberto, no Parque da Vindima Eloy Kunz. 

Indicação nº 094/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

manutenção das sinalizações de trânsito horizontais e verticais da área urbana de Flores da 

Cunha, conforme imagens anexas a esta indicação.  

Indicação nº 095/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

instalação de ferramenta para reduzir a velocidade dos veículos que transitam pela rua Terezinha 

Mari Zorgi, entre as ruas Heitor Curra e São Boaventura. 

Indicação nº 096/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

execução de roçada nas margens da ciclovia da estrada das Indústrias, no bairro Lagoa Bela. 

Indicação nº 097/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que realize a roçada e, também, uma operação tapa-buracos na rodovia Ângelo Araldi. 

Indicação nº 098/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

realização de ações de conscientização e educação em defesa da vida e da segurança no trânsito, 

em conformidade com a Lei Ordinária nº 3.374/2018, que institui no município de Flores da 

Cunha o “Maio Amarelo”. 

Indicação nº 099/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja disponibilizada vaga para veículos utilizados por deficientes físicos em frente 

à Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, na rua Barros Cassal, bem como a 

colocação de placas nesses locais, conforme a Lei Municipal nº 1.863/96, que dispõe sobre as 

vagas em estacionamento para deficientes.  

Indicação nº 100/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de um abrigo de passageiros de ônibus na estrada 

Antônio Soldatelli, no sentido Centro à capela Nova Roma, em frente ao número 940. 

Requerimento nº 013/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o 

abono da falta da reunião da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e 

Direitos Humanos realizada no dia 05 de maio de 2022, uma vez que a falta se deu por motivo de 

saúde devidamente comprovada. 

Requerimento nº 014/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a retirada da 

Emenda Supressiva nº 01, que “Suprime o art. 30 do Projeto de Lei nº 035/2022, que disciplina a 

limpeza pública no município de Flores da Cunha, define responsabilidade e dá outras 

providências”. 

Requerimento nº 015/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a prorrogação pelo 

prazo de sete dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o Projeto de Lei Complementar nº 003/2022, que “Altera dispositivos da Lei 
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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”.   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Oficio do Senhor Ézio José Ribeiro de Salles, diretor da Concept Negócios Imobiliários Ltda, 

que tendo conhecimento através de audiência pública nessa Casa do Projeto de Lei 

Complementar nº 003/2022, que trata de alterações do Plano Diretor Municipal, requer ao 

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final desta Casa que sejam tomadas 

providências quanto às inconsistências observadas neste projeto, conforme material anexo a este 

ofício.  

Ofício do Senhor Algeu Braga, proprietário da área de terras constituída pela quadra urbana 

número 449, em Flores da Cunha, que tendo conhecimento através de audiência pública nessa 

Casa do Projeto de Lei Complementar nº 003/2022, que trata de alterações do Plano Diretor 

Municipal, requer ao Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final desta 

Casa que sejam tomadas providências quanto às observações citadas no material anexo a este 

ofício.  

E-mails da Gerência Executiva de Governo Caxias do Sul, da Caixa Econômica Federal, que 

informam a transferência de recursos do Orçamento Geral da União nº 928147/2022, operação 

1082911-74, no valor de R$384.205,00 (trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinco reais), 

para a reforma de portal no município de Flores da Cunha; e também, a transferência de recursos 

do Orçamento Geral da União nº 928773/2022, operação 1082909-31, no valor de R$238.856,00 

(duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), para a pavimentação de trecho 

de via urbana em Flores da Cunha, no acesso da avenida 25 de Julho.  

E-mail do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que comunica, nos termos do 

parágrafo 2º, do artigo 31, da Constituição Federal, que o Tribunal de Contas do Estado emitiu 

parecer relativo às contas do gestor do Município de Flores da Cunha no ano de 2018, conforme 

decisão transitada em julgado no processo nº 2629-0200/18-4.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra a Vereadora Angela Cardoso. 

VEREADORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO: Boa noite, Senhor Presidente; 

Colegas Vereadores, Vereadora e pra quem se faz aqui presente e os que nos assistem de casa. 

Um dos papeis do vereador é aproximar a comunidade da Administração Pública, trazer as suas 

demandas e conseguir melhorias para o nosso município. Pensando nisso, trago uma 

preocupação que não é só minha, mas também da população, que é a ampliação do horário da 

farmácia do posto de saúde do Centro. Ao ouvir a comunidade florense, percebo a importância e 

a urgência para os nossos trabalhadores. Como o tempo é curto, vou pedir pra rodar um pequeno 

vídeo, com o depoimento de algumas pessoas. (Apresentação de vídeo através da televisão). Esta 

é uma reivindicação da comunidade, uma necessidade que se tem e gostaria muito que esta voz 

fosse ouvida. Muito obrigada a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, público aqui presente; assessor do Deputado Tiago Simon, Veroni; nós temos aqui o 

Presidente do MDB florense, Élio Dal Bó; Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, imprensa, 

demais pessoas que nos prestigiam pelo canal do Facebook. Faço aqui defesa, Senhor Presidente 
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e Colegas Vereadores, de uma indicação aonde peço containers de lixo no loteamento Dei Fiori, 

aonde se faz necessário dois containers, um de seletivo e outro de orgânico, pra que a 

comunidade possa usufruir desse, desses containers, tendo uma melhor organização na 

colocação dos seus lixos e até mesmo, ao recolhimento, facilita da mesma forma. Também, outra 

indicação da, do Parque da Vindima Eloy Kunz, né, costumo, por muitas oportunidades, no final 

de semana, passear com a minha família, visitar o município e muito gosto de ir no Parque da 

Vindima. Um lugar que na administração passada foi feito grandes melhorias, facilitando hoje a 

recreação de crianças, jovens, um espaço que pode ser muito melhor explorado pelos munícipes. 

E eu, todo o final de semana, visito esse lugar, seja pra tomar um chimarrão, pra ficar 

conversando com a família em um lugar mais calmo e me deparo com o esgoto à céu aberto 

vindo debaixo do solo. Levo a conhecimento do Executivo essa indicação, pois é um ponto 

turístico importante do nosso município, o Parque da Vindima, onde acontece um, os grandes 

eventos do município, da Prefeitura e demais entidades que utilizam desse espaço, e acredito que 

chegar um turista no final de semana, visitar e ver uma situação dessas, com esgoto à céu aberto 

na beira do cordão, é uma situação muito desagradável. Se fala muito aqui, nessa Casa, de 

turismo, se fala muito em, em a gente valorizar, trazer o turista pra Flores da Cunha, mas eu 

acredito que antes disso, vale nós fazermos a nossa parte da mesma forma. Então está aqui as 

imagens que fiz no dia que me fiz presente lá no Parque da Vindima, final de semana passado, 

(Exibição de imagens através da televisão), e trago aqui ao conhecimento de todos Colegas, da 

comunidade e, também, do Poder Executivo. Era isso. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadoras, 

Vereadores, público já citado anteriormente. Trago essa noite então algumas indicações. A 

primeira delas, então peço ao Prefeito Municipal que, dentro do possível, faça uma manutenção 

nas sinalizações de trânsito horizontais e verticais dentro da área urbana do nosso município. 

Temos algumas placas, como pode ser visto, (Exibição de imagens através da televisão), já 

enferrujadas, onde que é difícil fazer a leitura. Em alguns locais, temos a própria área da calçada 

que deveria ser respeitada, como podemos ver na imagem, existe uma plantação de milho 

encobrindo totalmente a placa de trânsito PARE, então a fiscalização também deve ser um pouco 

mais atuante. Em outra, uma árvore, uma laranjeira acho encobrindo também a placa PARE, 

próximo ao hospital. Então, pra quem vem de fora, muitas vezes é difícil saber o que é 

preferencial, o que não é e pode acontecer algum acidente. Algumas faixas de pedestre também 

já desgastadas que poderiam ser repintadas e, assim, melhorar a segurança do nosso trânsito. A 

outra indicação que eu faço, na rua Terezinha Mari Zorgi, próximo ao Eremitério Frei Salvador. 

No último ano, solicitei um redutor de velocidade, foi feito, foi colocado uma, uma ferramenta 

pra reduzir a velocidade, porém ela não surtiu muito efeito, né? Os moradores de lá ainda 

reclamam que existe excesso de velocidade praticada pelos caminhões que passam no local, o 

fluxo de veículos, transitam em alta velocidade e colocam os moradores em risco. A outra 

indicação que trago é para que seja feita a roçada na ciclovia de Lagoa Bela, muitos atletas 

utilizam para caminhadas, corridas e pelo próprio ciclismo, então que seja feita a roçada nesta 

ciclovia. E também peço, dentro do possível, a outra indicação, que seja feito um reparo nos 

buracos que já vem abrindo na estrada que vai à Nova Pádua, estrada esta que foi 

municipalizada. Próximo ao travessão Martins já existe um grande buraco provavelmente da 

água que escoa ali do, da própria comunidade do telhado, ela acaba indo pro meio da pista e o 

fluxo de veículos passando acaba aumentando e, antes que se perca já o asfalto que foi feito há 

pouco tempo, né, então se faz necessário uma manutenção. A última indicação que tenho é que 

o, dentro do possível, o Prefeito Municipal faça uma campanha de conscientização, eu sei que na 

última semana já foi feito alguma coisa em relação ao trânsito, ao Maio Amarelo, nas escolas 

com os alunos, em parceira com o Detran, se não me engano. Mas que seja feito também para os 

adultos, né, que se aproveite as redes sociais e que se trabalhe bastante em cima na 
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conscientização em virtude pra preservarmos as vidas. Vimos nos últimos dias, aconteceu um 

acidente próximo à TKA, constantemente acontecem acidentes na, na serra ali do rio das Antas 

e, também, tivemos, se não me engano, uma perda de um jovem florense, em São Paulo, num 

acidente de trânsito. Então eu peço que, dentro do possível, se conscientize cada vez mais as 

pessoas para preservarmos vidas. Era isso. Boa noite.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Horácio.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Colegas Vereadoras, imprensa, público presente e quem nos acompanha nas redes sociais. 

Indicação de número 100, solicito que seja providenciado a instalação de um abrigo de ônibus na 

estrada Antônio Soldatelli, próximo à estrada do, próximo à entrada do Parque de Rodeios, pois 

neste local tem várias crianças que se deslocam até Nova Roma para o colégio, além de usuários 

que necessitam do transporte público diariamente. Há muito tempo esta comunidade vem 

solicitando esse abrigo de ônibus. Solicito que essa indicação seja atendida com brevidade. Certo 

do seu pronto atendimento, agradeço. Obrigado, Senhor Presidente. . 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli.  

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

comunidade que nos acompanha aqui na sessão e, também, em casa. Apresentei uma indicação 

nessa semana então ao Poder Executivo para a possibilidade de instalar botões de pânico nas 

escolas municipais, em parceria com o Consepro e, também, prevendo já que nós teremos a 

implantação do Olhar Digital, com as câmeras de videomonitoramento e, também, os 

profissionais trabalhando, né? Hoje inclusive nós estivemos visitando uma escola onde 

aconteceu um problema e a polícia estava lá no local quando chegamos. Então isso também 

poderia ter sito utilizado o botão de pânico, ser acionada a polícia para a escola sem, né, a pessoa 

ficar sabendo e, também, evitar qualquer outra intercorrência nesse meio tempo. Então também é 

mais uma forma de a gente cuidar das nossas crianças, né, principalmente da questão da 

segurança, que a gente preza pela, pelas nossas, nossas crianças do município. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada!  

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

Presidência). Passo o meu tempo ao Colega Vereador Vitório.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Obrigado, Vereador Guga! Inicialmente 

boa noite, Senhor Presidente e Colegas Vereadores, assessores e servidores da Casa, 

cumprimento ao nosso assessor Veroni; Chefe de Gabinete, o Élio; o nosso Presidente do MDB, 

o Élio Dal Bó; o Chefe de Gabinete, o Daniel Gavazzoni, desculpa; a imprensa, o público aqui 

presente e os que nos acompanham através do Facebook. Com a presente indicação, sugiro ao 

Senhor Prefeito Municipal que seja providenciado uma parada de ônibus coberta na avenida 25 

de Julho, sentido norte, à esquerda, antes da curva, próxima da empresa Lago Brasil, visando 

atender a reivindicação das famílias que residem próximo a este local e cujo os seus filhos e 

filhas necessitam utilizar o transporte escolar para se deslocar para as nossas escolas e não 

possuem um local para se abrigar do sol forte e da chuva. Com o atendimento desta indicação, 

estaremos protegendo nossos alunos e usuários das mudanças climáticas repentinas que vierem a 

ocorrer. Diante do exposto, solicitamos o atendimento a esta solicitação. Obrigado, Senhor 

Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 
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Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Diego Tonet para uso da 

tribuna.  

VEREADOR DIEGO TONET: Mais uma vez, boa noite, Senhor Presidente; Colegas 

Vereadoras, Vereadores e público já citado nesta noite. Ontem, dia 15, encerrou a 24ª 

Surdolimpíadas. Um evento internacional que dificilmente teremos a oportunidade de ver 

novamente no Brasil e muito menos aqui na Serra Gaúcha, tão próximo de nós. Foram mais de 

70 países e por volta de cinco mil atletas que competiram em diversas modalidades, do dia 1º de 

maio até a data de ontem. Foram 15 dias onde estes bravos atletas mostraram para toda a nossa 

região o quanto precisamos voltar o nosso olhar para as pessoas que precisam de ajuda, que são 

portadoras de algum tipo de deficiência. Apesar de não conseguirem ouvir perfeitamente, esses 

atletas emocionaram muitas pessoas e nem mesmo o frio e a chuva dos últimos dias puderam 

parar a determinação e foco competitivo destes jovens. Neste último sábado, estive no estádio 

Homero Soldatelli onde ocorreu o jogo da Itália e Senegal. No evento haviam poucas pessoas, 

parte delas fazia parte da delegação dos times que estavam em campo. Fiquei um pouco 

entristecido, pois apesar da relevância do evento, no local dificilmente havia mais de dez 

florenses assistindo. Visto as poucas pessoas, convidei um amigo italiano que reside em Flores 

da Cunha, fazem dois anos, e juntos assistimos o jogo. A Itália perdeu o jogo que se manteve 

empatado no tempo normal e na prorrogação e foi decidido somente nos penaltis, resultando na 

vitória do Senegal por dois a zero. Apesar da derrota da Itália, meu amigo italiano, o Domênico, 

que reside aqui em Flores, estava muito feliz e me disse, sabe, Diego, é a primeira vez que eu 

assisto à seleção de futebol do meu país ao vivo. Então eu pensei, precisou o meu amigo italiano 

estar aqui no Brasil para ter esta oportunidade única de assistir a própria seleção ao vivo. Mas 

além deste relato, gostaria de salientar algo que chamou muita atenção nesta Surdolimpíadas, o 

desempenho dos atletas da Ucrânia. No dia 1º de maio, estive presente na solenidade de abertura 

da Surdolimpíadas no ginásio do Sesi, em Caxias do Sul. Um a um, as delegações adentraram o 

ginásio e a mais aplaudida foi sem dúvida a delegação da Ucrânia, que carregava consigo a 

bandeira de seu país, escrito em inglês Stop warm, que significa “Parem a guerra”. A delegação 

da Ucrânia possuia 258 atletas que competiram em diversas modalidades e que conquistaram 

juntos 62 ouros, 38 pratas e 38 bronzes. Somadas as medalhas, os ucranianos conquistaram mais 

que o dobro das medalhas dos Estados Unidos, que ficaram em segundo lugar no quadro de 

medalhas e que costuma ser sempre o país favorito nos jogos olímpicos. Confesso que me 

emocionei quando li nos últimos dias o relato de alguns atletas e suas dificuldades para poder 

chegar ao Brasil e participar da Surdolimpíadas. Uma jovem ucraniana, medalha de ouro no 

arremesso de peso, contou à imprensa que treinava em um terreno baldio perto de sua casa na 

Ucrânia, e que iniciada a guerra, não pode mais treinar porque as pessoas acreditavam que ela 

estava arremessando bombas. Diante disso, ficou mais de um mês trancada, sem poder treinar, 

deixando um tempo depois a família e o marido para ir para a Espanha, onde se encontrou com o 

treinador e, posteriormente, com a delegação de seu país para vir ao Brasil. Emocionada pelas 

conquistas na Surdolimpíadas, ela conta que terá que voltar, porém ainda não sabe se conseguirá 

retornar a sua terra natal que permanece em guerra. Outro jovem atleta conta que na Ucrânia 

muitos jovens surdos acabaram morrendo por não ouvirem as sirenes e os alarmes para evacuar 

locais que estavam sendo bombardeados. A limitação auditiva fazia com que muitos ficassem 

desnorteados e saíssem em momentos errados, tornando-se alvos dos ataques russos. Relatos 

como estes me fazem acreditar que estes atletas ucranianos mereceram estas medalhas muito 

antes da competição iniciar, pela sua determinação, coragem e bravura em conseguir deixar seu 

país e suas famílias em meio a uma guerra para mostrar ao mundo, através do esporte, que ainda 

existe esperança de dias melhores. Mas além da determinação, o bom desempenho dos 

ucranianos nos deixa uma lição muito importante. Vocês acham que o bom desempenho destes 

atletas está apenas atrelado pelo país estar em guerra? Estudando um pouco, eu percebi que tudo 

é resultado de muitos anos de preparação e investimento no esporte por parte do governo 

ucraniano. Na Ucrânia, os jovens têm muito incentivo ao esporte desde muito cedo, e mesmo os 
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atletas portadores de deficiência recebem grande incentivo para competir. Resultado este que é 

comprovado em todos os eventos olímpicos dos últimos anos, onde a Ucrânia sempre está entre 

os mais bem posicionados no quadro geral de medalhas. Fica o exemplo deste povo guerreiro 

que mais do que ninguém usa o esporte como a sua principal arma e carrega consigo a força de 

vontade e a esperança de que logo a paz volte a reinar em seu país. Outro momento marcante 

estaremos vivendo nos próximos dias, visto que amanhã, Flores da Cunha completa seus 98 anos 

de emancipação. Como alguém que nasceu em Flores da Cunha e sempre residiu aqui, eu sou 

suspeito em falar da cidade de Flores da Cunha, minha terra natal e que tenho muito orgulho. 

Como me orgulha ver nossa cidade se aproximando cada vez mais do centenário de emancipação 

e ver o quanto esta cidade progrediu nos últimos anos. Do pequeno vilarejo de São Pedro, 

tornando-se depois a pequena Nova Trento fundada por famílias de imigrantes italianos, que 

desbravaram este território cobrindo as colinas com parreirais e desde muito cedo fazendo da uva 

e do vinho os pilares que sustentaram inicialmente os numerosos filhos, a cidade foi crescendo 

com o passar do tempo, dando espaço para vinícolas, indústrias de móveis, metalúrgicas e 

diversos prestadores de serviços. Um povo alicerçado pela fé, esperança e pelo amor, conseguiu 

com muito trabalho tornar Flores da Cunha uma cidade próspera e que se destaca no estado e no 

país pelos seus feitos e conquistas. Já não somos apenas os maiores produtores de vinhos, somos 

também os produtores dos melhores vinhos, basta ver quantos prêmios nossos produtores locais 

já conquistaram. Certamente nossos antepassados imigrantes italianos quando fixaram suas 

raízes aqui e começaram a trabalhar nesta terra sabiam que este local se assemelhava muito com 

a sua terra de origem na Itália. E saindo da Itália em crise e na miséria, fugiram para o Brasil por 

volta de 1870 para, de certa forma, não morrer de fome. Na época, o governo italiano havia 

prometido terras e benefícios para os que largassem tudo e viessem ao Brasil, mas a verdade é 

que foram de certa forma logrados. A Itália estava mergulhada em uma profunda crise 

econômica e a estratégia do governo italiano em convencer parte de seu povo em sair do país 

fazia parte de um plano para permitir que todos pudessem de certa forma sobreviver. A verdade é 

que não existia comida para todos na Itália e muitos iriam morrer de fome. Os imigrantes que 

vieram ao Brasil, carregavam consigo as dificuldades de uma crise e chegando aqui, com as 

roupas do corpo e poucos pertences, precisaram desbravar as matas e através da agricultura 

prover o sustento de seus filhos. Foi em meio às inúmeras dificuldades que os pequenos 

povoados foram surgindo, crescendo e tornando-se a cidade no formato que conhecemos hoje. 

De uma cidade fundada inicialmente por imigrantes italianos, hoje, Flores da Cunha recebe de 

braços abertos pessoas de diversas regiões do estado e até mesmo de outros países. A vasta 

oportunidade de emprego nos mais variados segmentos tem atraído pessoas de diversos lugares, 

que encontram em Flores da Cunha o lugar ideal para ficar e viver com sua família. Sabemos que 

ainda temos muito a crescer, afinal, Flores da Cunha é apenas uma jovem que completa amanhã 

98 anos de idade e que carrega consigo a esperança e vitalidade dos jovens, ao mesmo tempo que 

também carrega a sabedoria e a história de um povo que venceu pela determinação, trabalho e 

pela sua fé. E nesta Semana do Município eu convido a toda a população florense para participar 

das atividades alusivas ao aniversário de Flores da Cunha. Algumas atividades já aconteceram, 

né, o início da programação se deu com o 31º Manjar de Polenta, em Mato Perso, na última 

sexta-feira, alguns Colegas estiveram lá presentes. E, no decorrer desta semana, outras atividades 

também estarão acontecendo e podem ser vistas através das redes sociais da própria Prefeitura. E 

para finalizar, quero dizer que é uma honra enorme estar como vereador e poder, juntamente com 

toda a comunidade florense, mais uma vez celebrar a passagem do aniversário de nossa cidade. 

Desejo muita prosperidade e vida longa para a nossa querida Flores da Cunha! Uma boa noite e 

uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, hoje não vou ocupar o meu 

tempo.   
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Passamos ao próximo 

inscrito, o Vereador Carlos Roberto Forlin. O senhor tem 15 minutos na tribuna.   

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito obrigado, Senhor Presidente! Mais uma 

vez, estendo meus cumprimentos à comunidade que se faz presente. Senhor Presidente, ocupo 

esse espaço no dia de hoje, pra falar de vários assuntos, né, pontuais, algumas datas 

comemorativas, assuntos que aqui nessa tribuna já falei em sessões passadas, em relação ao 

agronegócio, precificação, demais, e demais assuntos que envolvem, hoje, a nossa cadeia 

produtiva. Quero salientar, dizer que no dia 15 de maio, nesse domingo, se comemorou o Dia da 

Família, né? Não posso deixar de comentar aqui nessa Casa, o Dia da Família, nossos familiares. 

Eu acredito que aqui nós, né, se vemos no mínimo duas vezes na semana, e família, Vereador 

Horácio, não é apenas de sangue, mas sim do coração, né? Então quero deixar uma mensagem, 

que o caminho que percorremos ao longo de nossa vida torna-se mais fácil com o apoio e amor 

da nossa família. E família não é formada por apenas laços sanguíneos. Família é aquela que 

escolhemos com o coração. Então fica aqui mais uma fala deste vereador em relação à família, a 

nossa família e a família de cada um de vocês. Quero dizer também que me fiz presente na 

última sexta-feira passada, na comunidade da Linha 40, travessão Alfredo Chaves, prestigiei o 

menarosto junto à minha família, meus avós, minha noiva, junto com o meu sogro, toda a nossa 

família prestigiando, saboreando, da mesma forma revendo amigos depois de tanto tempo que 

não pudemos ir a uma festa de comunidade, ter aquela alegria de ver os parentes, que na Linha 

40 tenho tias, primos que residem lá, então dizer que foi uma alegria enorme se fazer presente 

naquela comunidade. Estive ouvindo lá fabriqueiros, festeiros, muitos vindo, pedindo melhorias 

em determinados pontos, pedindo da mesma forma uma atenção pra agricultura, então é normal 

da comunidade, né, quando eles vê uma figura pública, um vereador se fazendo presente e 

prestigiando o trabalho deles em comunidade, que hoje está se tornando cada vez mais difícil ver 

até a própria juventude se fazer presente, e estar lá servindo uma bebida, servindo o alimento 

naquela festa. Então dizer que foi muito gratificante, tinha a presença também do Élio Dal Bó, 

pessoas ligadas à comunidade, outras autoridades, o ex-prefeito Lídio da mesma forma se fez 

presente à comunidade dele, a comunidade onde ele nasceu. Então dizer que foi muito legal, 

muito bom ver aquela comunidade progredindo e a cada três, quatro meses está envolvido, 

fazendo funcionar aquele salão de festas lá e, lógico, né, fazendo, trazendo a renda pra 

comunidade e investindo em melhorias. Senhor Presidente, eu quero aqui comentar, mostrar 

alguns dados, eu já ocupei essa tribuna aqui em diversas oportunidades, Veroni, sempre bati 

forte, sempre marquei presença no que tange à agricultura, tanto municipal, e busco aqui 

informações a nível federal, nível de país, mundo. Hoje a crise que se encontra, determinados 

fatores em questão do aumento de preço, aumento em combustível, isso é uma situação que não 

é só Brasil, é uma situação que hoje está globalizada. E não é só nós florenses que estamos 

passando por esse, por esse momento, que digo ser um momento difícil, né, um momento difícil 

pra quem produz, pra quem gera emprego, quem gera renda, não é fácil. Tu tem que ligar, tu tem 

que lidar diariamente com a adversidade. E digo mais, que isso acaba afetando muitas vezes a 

cadeia produtiva pela questão do aumento. Então eu tirei uma matéria aqui, da, de um site 

chamado Notícias Agrícolas, né, toda a semana e diariamente tem as cotações de preços, a 

balança comercial da parte da agricultura. E vou fazer uma menção aqui, é uma matéria que 

muito chamou a minha atenção e vem a calhar o nosso dia a dia, tanto no nosso município e 

como em qualquer outro lugar. O consumo nos lares brasileiros cresceu 2,59% no trimestre, 

aponta a Abras, Abras é Associação Brasileira de Supermercados. Março registrou aumento de 

6,58% ante fevereiro; cesta Abrasmercado acumula alta de 5,11% no trimestre. O Índice 

Nacional de Consumo nos Lares Brasileiros manteve a tendência de crescimento e encerrou o 

primeiro trimestre com alta de 2,59%. O dado foi monitorado pelo departamento de Economia e 

Pesquisa da Abras. A maior variação de consumo no trimestre foi registrada em março, com alta 

de 6,58% na comparação com fevereiro. Em relação a março de 2021, a alta foi de 2,41%. Todos 

os indicadores foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o 
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IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. “O primeiro trimestre 

foi marcado pela busca de lojas que operam com preços menores e pela compra de 

abastecimento concentrada nas semanas próximas do recebimento do salário, o famoso rancho. 

Por ora, a troca de marca, a substituição de produtos, a busca por embalagens de melhor custo-

benefício e por marcas próprias se mantêm acentuadas para compor a cesta de abastecimento”, 

explicou então o Vice-Presidente da Abras, o Seu Marcio Milan. A cesta Abrasmercado 

composta por 35 produtos, não irei mencionar todos os produtos, mas farei referência a alguns 

numa forma genérica, o consumo, como alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, 

produtos de higiene e beleza acumula alta de 5,11% no primeiro trimestre deste ano. O aumento 

se deve à pressão inflacionária puxada pelo repasse dos custos de produção na cadeia de 

alimentos, especialmente pelo aumento do preço do óleo diesel, que impacta o frete na logística 

dos produtos, e não só no frete. O Vereador Barp e também o Horácio são pessoas ligadas à 

agricultura, tem suas rendas da mesma forma vindos da agricultura, vivem o dia a dia e sabe que 

não impacta não somente a logística, mas da mesma forma a produção, porque o trator é movido 

a óleo diesel, a Tobatta é movida a óleo diesel, um motor no meio de uma colônia aonde não tem 

luz, ele é movido a óleo diesel, né? Então lembro que aqui nas tribunas passadas eu falei muito 

da semana, de uma semana, Élio, e de outra semana, o valor que estava hoje, às vezes ele 

duplicava na semana seguinte. Tivemos, poucos dias atrás, um aumento de 0,40 centavos no óleo 

diesel, já repassado ali na bomba, e com certeza o produtor ou dono de empresa que presta 

logística, o consumidor final já está com aumento, né, já teve esse aumento no seu, na sua 

planilha de custos fixos. Em março, a cesta registrou uma alta de 2,40 e passou a 719 reais em 

fevereiro para 736, e em 12 meses a alta foi de 15,45%. Nota-se com frequentemente uma 

grande, sempre um acréscimo cada mês, né, sendo em qualquer um dos produtos que compõe 

esta cesta de 35 produtos, tem um leve acréscimo de alguns centavos, mas todo o mês. Então de 

35 produtos, sendo que 10 centavos que for cada produto, isso gera um montante final que acaba 

somando a cesta. Os alimentos mais impactados pelo aumento foram o tomate, a cebola, o leite 

longa vida, óleo de soja, o ovo. As maiores quedas foram registrados nos preços do pernil, do 

açúcar refinado e da carne, especificamente o boi traseiro. Então percebam que hoje, o que 

compõem a cesta básica do nosso, da cesta básica, os produtos que compõem a cesta básica 

todos sofreram aumento. Hoje, se tu for buscar em números quanto que custa uma cesta básica e 

quanto representa no salário mínimo de hoje, de um cidadão, eu tenho certeza que ele passa dos 

40% ou mais. Então fica difícil pra quem, eu me ponho no lugar, Angela, também da mesma 

forma, de todas aquelas famílias que pediram, né, um possível aumento hoje, no horário de 

atendimento do posto, eu sei como é que é, a gente sabe, a gente se coloca no lugar do próximo 

sempre! E eu também me coloco nesse tipo de situação, que eu tenho certeza que esse pessoal 

precisa muito desse, dessa força tanto do, com medicamentos, é higiene pessoal, é a saúde, isso é 

um, é uma cadeia, que se tu não tem uma estrutura bem-feita, tu não consegue progredir, tu não 

vai pra outra, então é um ciclo, né? E apenas pra deixar essa, essa variação de preços, a vida hoje 

no formato mesmo de cada pessoal e, da mesma forma, em tempo real, eu gosto muito de usar 

essa palavra, em tempo real, porque hoje não parece, pode ser não a realidade do nosso 

município, mas a gente percorreu o município, conforme a Vereadora aqui fez, tu vai encontrar 

muita dificuldade nesse sentido, né, tu vai ter muita reclamação e gente que não tem o que 

comer. Então agradeço mais uma vez aqui a atenção de todos os Colegas Vereadores, 

principalmente do público, né, em trazer esses dados, que é importante para nós Vereadores, 

homens, mulheres públicas que ocupam uma cadeira aqui no Legislativo, em ter essa noção, 

esse, esses números na ponta da língua e que a gente possa estar sempre buscando o melhor, 

buscando soluções pra que o munícipe, hoje, possa usufruir da melhor maneira possível a 

estrutura pública que o Município oferece e que todos possam saírem satisfeitos. Acho que isso é 

o nosso papel, é o que eu, como vereador, acredito que tem que ser feito, a gente precisa dar esse 

acesso a essas pessoas e esse é o caminho, né? Eu não vejo outro caminho a não ser esse. Então 

fica aqui meu muito obrigado, mais uma vez, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado!  
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

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

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Requerimento nº 013/2022, do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o 

abono da falta, conforme o artigo 70, §1º da Resolução nº 080, de 22 de dezembro de 2020, 

Regimento Interno desta Casa, da reunião da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos, realizada no dia 05 de maio de 2022, uma vez que a falta 

se deu por motivo de saúde devidamente comprovada. Está em discussão.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, apenas pedir o apoio 

então dos Colegas Vereadores para que abonem essa falta, haja visto não poder estar ali na, na 

reunião da comissão no dia cinco, por motivos de doença, né? Então conto com a colaboração de 

vocês para que essa pauta seja abonada em efetividade. Obrigado.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em votação. Os 

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

(Processo de votação eletrônica). Requerimento nº 013/2022 aprovado por unanimidade.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente! (Assentimento da Presidência). De 

acordo com o nosso Regimento, artigo 142, gostaria de solicitar urgência urgentíssima ao Projeto 

de Lei nº 39/2022.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Qual a justificativa, 

Vereadora?  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto trata então de cursos que vamos receber 

do Estado para a execução de vestiários no campo de futebol do bairro União, em São Gotardo e, 

também, iluminação no campo de futebol do bairro União e no Parque dos Pinheiros. Então nós 

temos prazo também para receber esse recurso e fazer os investimentos necessários aqui no 

município.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Qual o número do projeto, 

Vereadora?  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Trinta e nove.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 039/2022 está em discussão. (Nenhuma manifestação). O 

pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 039/2022 está em votação. (Processo de 

votação eletrônica). Requerimento, digo... O pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 

nº 039/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. 

Confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Pedido de urgência urgentíssima ao 

Projeto de Lei nº 039/2022 aprovado por unanimidade.  

Desta forma, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final a Proposta de 

Emenda à Lei Orgânica nº 001/2022 e o Projeto de Lei nº 040/2022; para a Comissão de 

Finanças e Orçamento o Processo nº 02629-0200/18-4, de Prestação de Contas, relativo às 

Contas de Governo do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal de Flores da Cunha, no exercício de 

2018, e os Projetos de Leis nºs 039, votado agora... Veio 2018, reiterando aqui o pedido (Contas 

de Governo do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal de Flores da Cunha no exercício de 2018), 

para a Comissão de Finanças e Orçamento, e também, os Projetos de Leis 039, através do pedido 

de urgência urgentíssima, e 041/2022; para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos a Nova Redação do Projeto de Lei nº 035/2022. 

Encerrada a Ordem do dia, passamos às   
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EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Para as Explicações Pessoais, com a palavra, Vereador Vitório 

Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, em meu nome e em 

nome do Presidente da Sociedade Recreativa Aquarius, Darci Cavagnoli, queremos agradecer a 

presença dos Nobres Vereadores e o público presente na sessão solene do último dia 12, 

momento muito bonito e especial para a Sociedade Recreativa Aquarius. Agradecer também as 

pessoas que compareceram no coquetel servido na sede da sociedade. Obrigado, Sociedade 

Recreativa Aquarius! Vida longa! Também quero contribuir e somar-me aos Colegas Vereadores 

Diego e ao Presidente Vereador Angelo, mencionar que no dia 17 de março, através da indicação 

038/2022, solicitei que fosse providenciada a roçada e a limpeza da vegetação de toda a extensão 

da ciclovia paralela à rua Ernesto Segundo Bertolini e à estrada das Indústrias. E, no dia sete de 

abril, através da indicação 058/2022, solicitei estudo, junto ao departamento de Obras, uma 

solução definitiva ao acúmulo de água de chuvas da rua Dolores Carraro, em Nova Roma. 

Acredito que, com o reforço destas indicações, possamos ver as demandas atendidas o mais 

rápido possível. Ao mesmo tempo que estamos pedindo através das indicações, temos que 

agradecer quando serviços de reparos são realizados. Quero agradecer a equipe responsável pelo 

setor urbano, pelo conserto da tubulação de esgoto que estava danificada e exalava mau cheiro 

ao escorrer a céu aberto no terreno localizado na rua Quintino Bocaiúva, nº 812, no bairro Granja 

União. As famílias agradecem ao pronto atendimento à solicitação. Muito obrigado ao Sidimar 

Ulian, por atender à solicitação via contato telefônico deste vereador. Obrigado pela atenção! E 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, na sexta-feira, dia 13, estive participando 

do 31º Magnar di Polenta, lá no distrito de Mato Perso, que também culminou com a abertura 

das atividades da Semana do Município e marcou também o aniversário de 32 anos de 

emancipação do 4º distrito de Mato Perso. Agradeço a todos os organizadores pelo excelente 

jantar e pelo belíssimo evento que foi o Magnar di Polenta. No sábado de manhã, dia 14, estive 

participando no Juntos na Escola, que ocorreu na escola municipal Benjamin Constant. Na 

oportunidade, o Prefeito César e Vice Márcio e secretários fizeram entrega de algumas melhorias 

para a escola e, para celebrar, foram realizadas atividades recreativas que envolveram os alunos e 

seus pais. Parabenizo o Poder Executivo pela iniciativa e pela excelente oportunidade de 

aproximar as famílias da escola. Sem dúvida são momentos que ficarão para sempre guardados 

na memória destas crianças. Ainda, falando um pouco sobre as questões do trânsito e do Maio 

Amarelo, friso mais uma vez a importância de toda a comunidade se conscientizar e respeitar as 

regras de trânsito para que acidentes possam ser evitados e para que possamos preservar vidas. 

Para finalizar, mais uma vez, convido então a comunidade que participe das atividades da 

Semana do Município, que completa, na data de amanhã, 98 anos. Uma ótima noite e boa 

semana a todos!   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Angela. 

VEREADORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO: Então, na quinta-feira, estive 

reunida com a Secretária Jane, da Saúde, né? Também, estive buscando apresentar pra 

comunidade a indicação da ampliação do horário da farmácia ali do Centro, peguei assinaturas 

em alguns bairros, visitei eles. E, na quinta-feira, estive na reciclagem, no Alfredo Chaves, pra 

poder ouvir as reivindicações das pessoas de lá, que todos que trabalham lá, eles precisam de 

muitas coisas lá e a gente tem que dar uma atenção especial lá. Também, estive prestigiando o 

Brechó da Isa, que faz um trabalho importantíssimo dentro da nossa, da nossa cidade. E assim, ó, 
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posso dizer como uma das pessoas que tem um grupo como o dela, eu sei a importância que é e 

que a gente pode mudar muitas histórias se a gente aderir mais a esse, esse lado humano das 

pessoas. Quero agradecer também ao Deputado Carlos Gomes, do Republicanos, por destinar pra 

Flores da Cunha uma verba de 200 mil reais, pra atender a demanda em custeio de serviços na 

atenção primária deste Município. Agradeço a todos e...  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, agradecer 

mais uma vez então ao nosso Deputado Federal Pedro Westphalen, que essa semana então foi 

confirmada e empenhada a emenda de 250 mil reais para o nosso Município, a qual vai ser 

utilizado então na construção do Centro de Convivência, uma demanda antiga de Flores da 

Cunha pra atender os nossos idosos e, também, vai atender crianças e jovens adultos nesse 

espaço, que a gente pretende então que seja iniciada a obra ainda esse ano. Então agradecer ao 

Pedro, pelo apoio. O Pedro é um deputado que é médico de sua especialização, né, trabalhou 

muitos anos como médico, hoje está como Deputado Federal, atuando fortemente na saúde. 

Também, quero parabenizar os alunos que foram, receberam a premiação na última sexta-feira, 

do nosso Prefeito César e da Secretaria de Educação, pela participação na Mostratec Júnior do 

ano passado. Então todo o trabalho que foi feito de mostra de ciências nas escolas, os projetos 

foram também encaminhados para essa Mostratec. E aí, tivemos os projetos premiados: “As 

borboletas” e “De onde vem o arco-íris?” e “As Aranhas”, que são da escola Irmã Tarcísia e da 

Santa Teresinha, foram premiados então na educação infantil. E, também, “Como vivem as 

baleias”, da escola Tancredo de Almeida Neves, recebeu o quarto lugar na categoria 1. Então as 

nossas crianças aí sendo motivadas, né, pelos nossos professores pra tratar da ciência e buscar 

novas formas também de conhecimento e, assim, foram premiados e receberam então o 

certificado, uma camiseta e uma medalha. E também, lembrar a população que foi estendido 

então as idades para a vacina da gripe, a influenza. Estamos vivendo um momento que se 

preocupa com a grande incidência de gripes, então as crianças até nove anos também podem, 

agora, receber a vacina, antes era até cinco, e os adultos a partir de 55 anos também podem 

buscar aí o Centro de Saúde, o nosso Benedita Zorgi, aí no Centro da cidade, das oito da manhã 

às onze e quarenta e cinco, e da uma e quinze também às dezessete horas, pra fazer essa vacina, 

além é claro da vacina do Covid que está ainda disponível. Então procurar se cuidar, estamos aí 

já com o inverno se antecipando e, com ele, os problemas. E hoje, visitando algumas escolas, já 

sentimos a redução de alunos em sala de aula e isso acaba então preocupando. No momento era 

isso, Senhor Presidente. Agradeço. Desejo uma boa semana a todos. Depois uso Líder de 

Governo.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Carlos Roberto 

Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, público que ainda nos prestigia na noite de hoje, quero aqui cumprimentar todos 

organizadores do Manjar de Polenta. Estivemos sendo representados pelo Vereador Ademir 

Barp, né, representando a bancada do MDB naquele evento. Na semana passada, quero aqui 

comentar também, que tivemos audiência pública pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final, Vereador Presidente Diego, a Angela e eu, como membro da Comissão, 

estivemos aqui e ouvindo a comunidade, ouvindo a Secretária, ouvindo uma pessoa técnica da 

secretaria em relação, Vereadores e comunidade, ao Plano Diretor do Município. Questões foram 

levantadas, muitas dúvidas por parte também deste vereador e por parte da comunidade em 

relação a alguns pontos determinados do Plano Diretor. Levo, como exemplo aqui, as faixas de 

domínio e faixa não edificável da VRS-814, que foi um dos principais pontos e demais pontos, 

conforme o requerimento do Ézio e do Seu Algeu Braga que chegou a essa Casa, direcionado à 

comissão e que é o nosso papel, é o nosso dever enquanto comissão fazermos essas 



 

Anais 2.703, da Sessão Ordinária do dia 16 de maio de 2022. 222 

considerações, fazer as, o requerimento, né, ir atrás de respostas. Vereadora Angela, faz pouco 

tempo que está aqui nessa Casa, mas já pode perceber como é que é o andamento. Teve a 

sensibilidade, foi de autoria da Vereadora pedir vistas de sete dias pra emitir o parecer da, da 

comissão, pra podermos ter esse tempo com conversas com a secretária, toda a comissão junta, 

então acredito foi uma, uma atitude, atitude de postura. A gente, enquanto falo aqui, repito, 

enquanto homens públicos, enquanto estivermos aqui nesta Casa, devemos pautar esse tipo de 

assunto com cautela, sensibilidade e olhar pro município como um todo. Acredito que, em 

questão de dias, Vereador Clodo, essa, essa demanda estará tramitando na Comissão de Finanças 

e Orçamento, onde o senhor é o relator do projeto, então peço a mesma sensibilidade, né, as 

devidas colocações que tramitam aqui nessa Casa por meio de ofícios e que a gente possa estar 

auxiliando a comunidade naquilo, que bom o projeto já teve bastante andamento, a 

Administração, junto com Planejamento, teve vários pontos acertados, mas chegou até nós no 

momento da audiência outra situação que também eu vejo oportuno, a audiência pública é para 

isso, a comunidade tem o seu papel de vim aqui reivindicar e com certeza nós podemos estar 

direcionando, indo atrás e buscando conciliar os interesses da Municipalidade. No mais era isso. 

Agradeço a todos. Uma boa noite e tenhamos todos uma boa semana. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Ademir Barp.  

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

Vereadoras, pessoas que ainda nos acompanham; especial, o Veroni, assessor do nosso Deputado 

Tiago Simon; nosso Presidente do, do MDB, o Élio Dal Bó; demais pessoas que nos 

acompanham ainda nesta noite. Apenas registrar e lamentar a morte do nosso amigo, ex-vereador 

desta Casa, desse município, o Luiz Bernardi, no último dia 11, quarta-feira. Ele que foi vereador 

de 93 a 96, de 2001 a 2004, e que teve uma importante papel no nosso distrito de Otávio Rocha 

e, também, aqui no nosso município de Flores da Cunha. Sempre foi muito atuante, trabalhei 

com ele na, nos eventos da comunidade e ele sempre foi uma pessoa solícita, sempre foi de 

iniciativas e nunca se furtou ao trabalho comunitário. Fizemos a Fecouva de 1997, a Fecouva de 

2001 e tantos outros trabalhos realizados junto à Associação dos Amigos de Otávio Rocha e toda 

a comunidade, como festeiro, como fabriqueiro, como líder comunitário. Teve suas realizações, 

dentre as quais, os asfaltos que ele pleiteou tanto junto à comunidade e que foi conseguido levar 

esse benefício a essas comunidades que ele representava e, também, as outras que pertenciam à 

Flores da Cunha e que ele nesta Casa defendeu tanto. Então uma realização pessoal eu acredito 

dele, que o deixou feliz e sempre partilhou também com este vereador, que foi a realização da 

implantação do túnel da uva, que todo mundo conhece, lá em Otávio Rocha, um ponto turístico e 

um ponto marcante para o nosso distrito, foi idealizado pelo Luiz Bernardi. Então era o meu 

amigo pessoal, meu vizinho e o lamento, né, por essa, essa perda que aconteceu no, na última 

quarta-feira. Foi vítima de um câncer e que foi extremamente rápido a sua partida. Então deixar 

aqui o nosso abraço à família, o nosso sentimento de pesar por essa perda também não só para o 

distrito, mas também para Flores da Cunha, alguém que conviveu e trabalhou pelo nosso 

município e pela nossa comunidade. Então um grande abraço a todos os familiares. E também 

dizer, que ontem e sexta-feira, o evento maravilhoso lá no Mato Perso, o 31º Manjar de Polenta e 

a inauguração, que havia mencionado ainda na tribuna da última sessão, da rádio Comunitária 

Mato Perso FM 104.4. Então ontem toda a programação voltada já dando início para a Semana 

do Município e com todo o sucesso que aquela comunidade desempenhou e atingiu. Então 

agradecer e parabenizar toda aquela comunidade de Mato Perso, pelo 31º Manjar de Polenta e 

pelo aniversário de 32 anos do distrito de Mato Perso. Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado! 

VEREADORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). O dia, hoje estamos comemorando o Dia do Gari, e eu gostaria 

muito de dar os parabéns pra essa classe. Hoje eu estive lá na reciclagem, vou sempre lá, visito 

sempre que posso. E eu posso dizer assim, ó, que eles fazem um trabalho muito bom e que a 



 

Anais 2.703, da Sessão Ordinária do dia 16 de maio de 2022. 223 

gente tem que valorizar essa classe. Senhor Presidente, Vereadores e Vereadora, gostaria 

também de lembrar que o próximo dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Data determinada oficialmente pela Lei 

9.970/2000, em memória à menina Araceli Crespo, de oito anos de idade, que foi sequestrada, 

violentada, assassinada em 18 de maio de 1973. Diariamente as crianças e adolescentes são 

expostos a diversas formas de violência, nos diversos ambientes por eles frequentados. Dessa 

forma, a família, a sociedade e o Poder Público devem ser envolvidos na discussão e nas 

atividades propostas em relação à prevenção do abuso e a exploração sexual, alertando 

principalmente que as vítimas, em sua grande maioria, não têm a percepção de que é um abuso 

sexual. Ressaltamos a importância do trabalho em rede, destacando os Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social, o Creas, que são unidades públicas que funcionam como 

porta de entrada para o atendimento de pessoas em situações de risco social ou que tiveram seus 

direitos violados. Havendo alguma suspeita é possível também fazer a denúncia por meio do 

canal Disque 100 e 180. A ligação é gratuita, funciona todos os dias da semana, por 24 horas, 

inclusive sábados e domingos e feriados. A denúncia pode ser feita também à Polícia Militar, 

pelo número 190, ou à Polícia Rodoviária Federal, pelo 191. O sigilo é garantido e as ligações 

podem ser feitas por aparelhos fixos ou móvel, móveis. Muito obrigado e boa noite a todos! 

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

Senhor Presidente e Colegas Vereadores, apenas queria fazer uma correção, Guga, sobre o que 

você falou recentemente. Na última semana sim, tivemos a nossa audiência pública que tratava 

sobre o Plano Diretor. Quando você falou que a Vereadora pediu vistas, na verdade ela não pediu 

vistas, foi, eu mesmo fiz um requerimento em nome da Comissão, solicitando mais sete dias, em 

virtude que a Colega manifestou que também tinha dúvidas, por estar há pouco tempo 

participando, sua primeira reunião enquanto comissão e, também, a Colega manifestou dúvidas 

e, por este motivo então, pedimos prazo de sete dias para que podemos esclarecer as dúvidas. 

Também foi marcado uma reunião com a Secretária Rose, do Planejamento, nesta quarta-feira, 

acredito que neste momento então será possível que os Colegas também tirem as dúvidas que 

restam sobre o Plano Diretor. Também, logo após a audiência pública, vale deixar registrado, 

nossa assessora Marina entrou em contato com as pessoas que deixaram suas demandas, as 

mesmas foram ouvidas, foram registrados através de e-mail e, posteriormente, encaminhados 

através de ofício para o Poder Executivo, que então irá acatar, dentro do possível, as demandas 

que foram solicitadas, então só para deixar registrado. Estaremos sim, enquanto comissão, 

ouvindo e, posteriormente, estaremos encaminhando. Outra coisa é, esse projeto também foi 

citado que irá passar depois pra Comissão de Finanças e Orçamento, na verdade, logo depois da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, irá direto para a Comissão de Saúde, 

Educação e Direitos Humanos e não pra de Finanças, então só pra deixar registrado isso. Boa 

noite! Só passo o tempo restante pro Vereador Clodo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego! Até pra salientar pra 

vocês Vereadores, pra nós Vereadores, a Comissão de Constituição ela só pode ver a forma legal 

do projeto que vem do Executivo, não tem condições de intervir no projeto que está vindo do 

Executivo, então a forma legal é o que vocês têm que avaliar. E o setor de finanças, a Comissão 

de Finanças não vai passar esse projetos, então a gente não vai avaliar, eu não sou relator de 

projeto nenhum! (Manifestação de vereador). De saúde então! Ótimo! Então só pra dizer que 

então a Comissão de Constituição só vê a forma legal do projeto! Se o projeto está legal, né, eu 

não sei porque qual a dúvida. E outra, nós não estamos fazendo uma revisão, o Executivo não 

está fazendo uma revisão do Plano Diretor, ele está alterando pontos específicos que a população 

pediu, por isso que ele encaminhou o projeto. A revisão será em 2023! Então, como sugestão pra 

comissão, que pegue todos esses dados, essas informações e leve pro Executivo pra ser avaliados 

pro próximo ano, 2023, que será feita a revisão do Plano Diretor. Era isso. Obrigado!  
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VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Apenas retificando a minha fala anteriormente, sim, o Senhor Vereador Clodo é o 

relator do projeto na Comissão de Educação, onde o Vereador Vitório é Presidente. A questão 

da, do pedido de vistas que foi feito ali, foi feito em momento que eu já não estava mais na sala 

e, na reunião de líderes, foi a sua assessora que chegou com o pedido pra assinar. Então fica aí a 

correção na maneira correta, né, do que foi dos acontecimentos. No mais era isso. Muito 

obrigado! 

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

da Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, eu gostaria de pedir aos Colegas que 

analisem, com carinho e o mais breve possível, o Projeto de Lei nº 040, que trata então da 

estrutura orgânica do nosso Procon. Então temos aí a previsão de que logo ele possa abrir e nessa 

lei está então colocando todas as formas, todas as regras de como ele vai atuar, também a questão 

das infrações, tudo que vai envolver a nossa população e que é uma demanda urgente então para 

que seja aberto o Procon novamente no nosso município e, agora, de forma então legal, correta 

perante a lei. Também falar de uma questão muito importante, está gerando alguns 

descontentamentos da nossa população, que é a questão da saúde, pela falta de médicos. Queria 

salientar que a falta de médicos não é por vontade própria do Município, nem por falta de 

recursos, porque nós teríamos recursos disponíveis com certeza pra isso, não temos profissionais 

disponíveis para trabalhar. Infelizmente o programa Mais Médicos do Governo Federal encerrou, 

então dois médicos tiveram que deixar o nosso município. O novo programa apresentado pelo 

Presidente Bolsonaro tem a previsão de duas vagas para Flores da Cunha, mas ainda não temos 

médicos dispostos a vir trabalhar no nosso município, então estamos nessa, nesse impasse. 

Temos o concurso então, que para ser nomeado a partir de 1º de junho mais médicos. Então, até 

lá, infelizmente estamos trabalhando com a defasagem de médicos, com duas UBSs também sem 

médicos, um médico está de férias, a outra médica teve um familiar que faleceu, então tem o 

tempo também de se afastar, são pessoas normais que têm suas vidas, né, que também a gente 

precisa respeitar, eles estão cumprindo um serviço para o Município, estão fazendo de acordo 

com a lei, mas não temos mais como exigir deles mais do que eles já oferecem. E a gente sabe 

que a estrutura da saúde está sobrecarregada, vindo de uma pandemia, os profissionais também 

estão, porque a população não tem às vezes um pouquinho de sensibilidade de entender essas 

situações, que não dependem, né, só da Prefeitura, dependem de uma situação que está 

vivenciando o país inteiro, com a falta de médicos. Então a gente pede mais uma vez a paciência 

da nossa população e que logo isso seja resolvido. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. No dia 11, participei da audiência pública para 

revisão de algumas alterações ao Plano Diretor nesta Casa, audiência pública essa que foi 

conduzida aí pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Também, no dia 11, 

participei da cerimônia de despedida do ex-vereador Luiz Bernardi, no distrito de Otávio Rocha, 

ex-vereador, ex-subprefeito, representando esta Casa a essa liderança, né, no distrito de Otávio 

Rocha, que nos deixou precocemente. E como ex-vereador de dois mandatos, também 

subprefeito, deixou marcas muito importantes lá pra Otávio Rocha, estivemos participando então 

das cerimônias de despedida. No dia 12 de maio, estive representando esta Casa na reunião com 

o Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Giovanni Conti, no gabinete do Prefeito 

Municipal César Ulian. Na oportunidade, recebemos aí algumas notícias da implantação da vara 

digital, que irá auxiliar na resolução de alguns processos no município, também notícia sobre 

toda a digitalização dos processos do Fórum Municipal. No dia 13, gostaria de agradecer a 

presença do Vice-Presidente desta Casa, Clodomir José Rigo, do Vereador Ademir Barp, do 

Vereador Diego Tonet, no 31º Magnar de Polenta, lá em, lá em Mato Perso. E, também, do dia 

15, agradeço a presença do Vereador Ademir Barp também lá no Magnar de Polenta que, onde 

teve missa festiva, momento cívico com a inauguração da rádio comunitária Mato Perso FM e, 

ao meio-dia, o Magnar de Polenta que seguiu durante a tarde também. Obrigado aos Vereadores 
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que representaram esta Casa. Na próxima quinta-feira, dia 19, será realizada a sessão solene de 

entrega da premiação dos vencedores do concurso Como Vejo Meu Município, às 19:00 horas, 

na praça da Bandeira. Todos os Vereadores convidados. Lembrar a todos que amanhã, dia 17, 

acontece a abertura oficial da Semana do Município, às 19:00 horas, na praça da Bandeira, com 

lançamento do vídeo comemorativo aos 98 anos, apresentações da Banda Florentina e CTG 

Galpão Serrano. Agradeço ao Vereador Guga Forlin que esteve também no jantar menarosto, na 

Linha 40, na última sexta-feira. Agradecer a Comissão de Educação da Câmara, composta pela 

Vereadora Silvana De Carli e pelos Vereadores Vitório Francisco Dalcero e Clodomir José Rigo, 

que estão visitando todos os estabelecimentos de ensino, dentro da Semana do Município, para 

entregar aos alunos dos terceiros anos a cartilha da Câmara “Nossos Símbolos, Nossa História”, 

do projeto Câmara Escola, produzida pela assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores. 

Essa é uma forma da Câmara de Vereadores ajudar os pequenos cidadãos do município a 

entender um pouco melhor o funcionamento do Poder Legislativo, a organização do Estado, a 

cidadania e a democracia. A cartilha traz também nossos símbolos, nossa cultura e algumas de 

nossas histórias.   

Agradecendo a presença de todos que nos acompanharam durante a sessão e agradecendo a 

proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 16 de maio de 2022, às 

19h45min. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana! 
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