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SESSÃO 2.705 – SESSÃO ORDINÁRIA 

23 de maio de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 23 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. Em 17 de maio de 

1924, através do Decreto Estadual nº 3.320, Nova Trento tornou-se município formado por parte 

da 9ª Légua (Mato Perso) e da 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª e 16ª Léguas (Nova Pádua) da antiga colônia 

de Caxias. No dia 24 de maio, houve a instalação do Município com a posse do seu primeiro 

intendente capitão Joaquim Mascarello. Como forma de homenagear e enaltecer o município de 

Flores da Cunha, cantaremos o Hino de Flores da Cunha e, em seguida, assistiremos ao vídeo 

institucional produzido pela Prefeitura Municipal: “Flores da Cunha - 98 Anos - Um município. 

Muitas mãos”. (Execução do Hino de Flores da Cunha e apresentação do vídeo através da 

televisão).  

Em tempo, quero cumprimentar a Deputada Estadual Fran Somensi que se faz presente nessa 

sessão, ao Vice-Prefeito Márcio Rech, sejam bem-vindos! Também gostaria de convidar a 

deputada, se quiser fazer parte da mesa, que se sinta à vontade. (Deputada se dirige à mesa).    

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 068/2022, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de abril de 

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

2022, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 069/2022, que encaminha cópia do Termo de Convênio FPE nº 673/2022 – Convênio 

Administrativo que celebram o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da 

Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, e o Município de Flores da Cunha, 

objetivando a efetivação do projeto Melhores Amigos, conforme processo nº 22/2100-00000219-

4, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 070/2022, que encaminha cópia do Termo de Convênio SEL nº 144/2022, que 

celebram o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado do Esporte e 

Lazer – SEL, e o Município de Flores da Cunha, objetivando a realização de projeto selecionado 

no âmbito do edital SEL nº 10/2021 – Recuperação de Espaços Esportivos, conforme processo nº 

22/2900-0000157-9, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 071/2022, que encaminha cópia do Termo de Convênio SEL nº 033/2022, que 

celebram o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado do Esporte e 

Lazer – SEL, e o Município de Flores da Cunha, objetivando a realização de projeto selecionado 

no âmbito do edital SEL nº 09/2021 – Programa Ilumina RS, conforme processo nº 22/2900-

0000041-6, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 133/2022, que informa, conforme disposto na Lei nº 14.116/2020, artigo 83, §2º e Lei 

nº 14.194/2021, artigo 82, §2º, e Contrato de Repasse OGU MDR 917006/2021, operação 

1078833-57, que o Município de Flores da Cunha possui condições orçamentárias para arcar 

com as despesas e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto “Pavimentação de 

Trecho de Via Urbana no Município de Flores da Cunha/RS – Trecho da rua Ernesto Alves”, 

incluindo sua operação e manutenção, para conhecimento dos Vereadores.  
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Oficio nº 135/2022, que solicita espaço para exposição do Relatório de Gestão Municipal da 

Saúde e o Relatório Detalhado do Quadrimestre referente ao 1º quadrimestre de 2022, em 

audiência pública, nesta Casa, juntamente com o Conselho Municipal da Saúde.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 101/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de parada de ônibus coberta na entrada do bairro 

da AABB, no sentido à Linha 80. 

Indicação nº 102/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Machado Cardoso, que indica ao 

Prefeito Municipal a instalação de uma parada de ônibus próximo ao portão de acesso lateral do 

residencial Flores da Cunha, na rua João XXIII, no bairro União. 

Indicação nº 103/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Machado Cardoso, que indica ao 

Prefeito Municipal que seja instalada uma lombo-faixa próximo ao portão de acesso lateral do 

residencial Flores da Cunha, na rua João XXIII, no bairro União. 

Indicação nº 104/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que oriente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto para que estude a 

viabilidade de realizar parceria com o Corpo de Bombeiros de Flores da Cunha, a fim de 

implantar o programa “Bombeiro nas Escolas” nos estabelecimentos de ensino de Flores da 

Cunha. 

Indicação nº 105/2022, 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 rua 

Pedro Fontana Neto, no loteamento Dei Fiori, em frente ao número 176. 

Indicação nº 106/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que faça a manutenção da pavimentação da rua César Piardi, no bairro Vindima, conforme 

imagens anexas a esta indicação.  

Indicação nº 107/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal o 

ajuste da sinalização horizontal de trânsito nas ruas Dr. Montaury e Rio Branco, próximo à 

escola São Rafael, de forma a otimizar as áreas de estacionamento, conforme imagem anexa a 

esta indicação. 

Indicação nº 108/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Machado Cardoso, que indica ao 

Prefeito Municipal que realize a roçada, a limpeza, o conserto dos brinquedos existentes, a 

ampliação dos brinquedos do parquinho e o cercamento da pracinha do bairro Videiras, 

conforme imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 109/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Machado Cardoso, que indica ao 

Prefeito Municipal que analise, junto à secretaria competente, a viabilidade de realocação da 

atual Farmácia Solidária do Município para um local mais amplo e central da cidade, além de 

aumentar o atendimento ao público em mais um dia da semana. 

Requerimento nº 016/2022, 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 

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”. 

Relatório de Atividades desenvolvidas pela Comissão Especial para Discussão e Fiscalização das 

Concessões Rodoviárias do Polo Serra Gaúcha, para conhecimento dos Vereadores.   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 
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E-mail do Tribunal de Contas da União, que encaminha convite para o lançamento da segunda 

etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, no dia 19 de maio de 2022, às 10:00 

horas, através do link informado neste e-mail.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Colegas Vereadoras, funcionários desta Casa, a imprensa, a deputada que nos visita, público aqui 

presente e quem nos acompanham nas redes sociais. Indicação 105, justificativa: solicito que seja 

providenciado a instalação de um abrigo de ônibus no referido endereço devido à grande 

quantidade de usuários que se deslocam para diversas empresas de nosso município. Solicito que 

essa indicação seja atendida com brevidade, pois a comunidade está aguardando há muito tempo. 

Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Obrigado, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório Dalcero. 

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

Vereadores, as Vereadoras, os assessores e servidores da Casa, nossa Deputada Fran Somensi; 

nosso Vice-Prefeito, o Márcio; Chefe de Gabinete, o Daniel; Valdecir Paulus, demais pessoas 

que estão aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje faço a defesa da 

indicação que solicito ao Senhor Prefeito Municipal que oriente a Secretaria da Educação para 

que estude a viabilidade de realizar uma parceria com o Corpo de Bombeiros de Flores da 

Cunha, a fim de implantar nos estabelecimentos de ensino de Flores da Cunha o programa 

Bombeiros nas Escolas. O programa poderia ser desenvolvidos pela Secretaria de Educação, 

Cultura e Desporto, com parceria do Corpo de Bombeiros de Flores da Cunha, e teria como 

objetivo principal orientar os alunos sobre a prevenção de acidentes e, ainda, ensiná-los técnicas 

básicas de primeiros socorros, o que faz, fazer diante de uma situação inusitada, ou seja, é um 

programa de complementação educacional promovido ainda com a finalidade de difundir as 

ações de prevenção de combate de incêndios, além de práticas da cidadania, respeito, 

solidariedade, meio ambiente, trânsito e valorização da instituição Corpo de Bombeiros. E 

sabemos que propondo conteúdo desta relevância aos alunos, eles estarão sendo estimulados para 

que futuramente possam intervir na realidade em que estão inseridos. O contéudo primeiros 

socorros é de extrema importância na vida das pessoas e o projeto nos dá a possibilidade de 

educarmos nossas crianças e formá-los para essa cultura preventiva. Assim, diante do exposto e 

dos benefícios que essa propositura irá proporcionar a população florense, esperamos ver 

atendida esta indicação em benefício da vida da população. Obrigado pela atenção, Senhor 

Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Angela Cardoso. 

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

Vereadora, Vereadores; queria dar uma boa noite todo especial a nossa Deputada Fran Somensi, 

que encontra-se aqui na nossa cidade no dia de hoje, cumprindo agendas e está em nossa Câmara 

de Vereadores abrilhantando a nossa sessão, assim como a sua assessoria, né; uma boa noite 

especial também ao nosso Vice-Prefeito, ao nosso vereador Luizão e ao nosso pré-candidato a 

deputado federal pelo Republicanos, Valdecir Paulus; ao Patrick, ao Rouglan do jornal O 

Florense, ao Kauan, aos demais presentes, bem como as pessoas que nos acompanham de casa 

através das mídias sociais. Senhor Presidente, temos como indicações para esta semana, 

indicamos ao Executivo a instalação de uma parada de ônibus na proximidade do portão de 
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acesso lateral do Residencial Flores da Cunha, na rua João XXIII, bairro União. Indicamos a 

instalação de uma lombo-faixa nas proximidades do portão de acesso lateral do Residencial 

Flores da Cunha, também na rua João XXIII, bairro União. Indicamos também a roçada, a 

limpeza e o conserto e o restauro dos brinquedos existentes e a ampliação dos brinquedos do 

parquinho e o cercamento da pracinha do bairro Videiras. Eu estive lá essa semana e eu notei que 

tem muita sujeira lá. Eu sei que é os moradores que fazem a roçada, portanto eu acho que é, seria 

dar uma atenção às crianças principalmente porque não tem, a gente sabe que não tem pracinha 

naquele bairro, não tem também no bairro União, então seria bom que dessem uma atenção 

especial ali pros, pras nossas crianças.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Diego Tonet.  

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

Vereadores, também saúdo a Deputada Estadual Fran Somensi que se faz presente, nosso Vice 

Márcio e os demais que nos assistem nesta noite. Trago esta noite duas indicações ao Poder 

Executivo. A primeira delas então é referente à rua César Piardi, próximo ao número 328, trago 

também algumas imagens da via. (Exibição de imagens através da televisão). Alguns moradores 

me procuraram então, relatando a, que necessita de algumas manutenções na via devido a 

algumas fissuras, alguns buracos. Então pra que a gente consiga ter essa via também, podendo 

usá-la por mais tempo, se faz necessário as manutenções para não perder todo o asfalto e, 

consequentemente, a base também. Sei que alguns Colegas Vereadores também já levaram essa 

demanda nesta Casa, então peço mais uma vez que também seja levado em consideração a minha 

e que seja feita as manutenções necessárias. A outra indicação que tenho nesta noite é fruto da 

demanda de alguns comerciantes que estão situados próximo à escola São Rafael, então eles me 

pediram pra sugerir ao Poder Executivo para que seja ampliado o estacionamento. Num dos 

locais ali, onde que pode ser visto na imagem, na linha amarela, fica paralelo à quadra do, do 

colégio São Rafael, nesse trecho, hoje, o cordão ele está pintado de amarelo e ele fica logo 

abaixo da onde existem as paradas de ônibus, então acredito que ali, visto que na via contrária 

também a parada de ônibus ela, ela fica praticamente no mesmo local e está pintado de branco, 

então acredito que neste local ali, onde que foi sinalizado, também seria possível pintar a faixa 

de branco e ganhando assim mais espaço pra estacionamento. Na outra sinalização que eu fiz, na 

linha vermelha, eu sugiro então que seja feito um estudo para ver a viabilidade de fazer 

estacionamento oblíquo, visto que é uma via que não é tanto utilizada e a gente conseguiria 

ganhar mais espaço para estacionamento, então ajudando todos os comerciantes e, também, o 

pessoal que utiliza então deste local principalmente da escola, onde que tem professores, alunos, 

pais que acessam e que muitas vezes fica difícil a ter um estacionamento adequado, tem que 

estacionar às vezes duas quadras longe pra conseguir acessar os espaços. Então são estas as 

indicações que trago nesta noite. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passo a palavra à Deputada Fran Somensi para que contribua com nossa sessão.  

DEPUTADA ESTADUAL FRAN SOMENSI: Obrigada, Presidente; cumprimentando o 

Presidente Angelo, eu quero cumprimentar também a nossa Vereadora, Angelo e Angela, né; em 

nome dos Vereadores, da Vereadora e do Presidente, cumprimentar todos os Vereadores; 

cumprimentar o nosso Vice-Prefeito Márcio Rech, que nos acompanha aqui em Flores; o nosso 

grande amigo Miro, que está aqui presente; o nosso vereador Luizão, né, que, parceiro do 

partido, uma pessoa que tem demonstrado a capacidade, feito muito aqui por Flores e é um 

orgulho pra nós, Luizão; também cumprimentar o Valdecir, que tem nos acompanhado. E hoje 

nós, até o Presidente disse, conta um pouquinho o que que tu estava fazendo em Flores, 

Deputada. E a gente veio ouvir a comunidade, né, a Vereadora Angela nos levou num 

condomínio, né, no bairro União, depois nós estivemos com o Valdecir na escola 1º de Maio, 

uma escola municipal e finalizamos a nossa, finalizamos a nossa agenda com o nosso Vice-
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Prefeito e o Prefeito César, onde já levamos essas demandas, né, ao Município, porque muitas 

vezes, Presidente Angelo, a gente vai buscar a emenda, mas nós precisamos que ela aconteça lá 

na ponta, né, a demanda aqui que nos é cobrada. Então esse é o compromisso, tanto do Prefeito 

quanto nosso Vice-Prefeito Márcio, de que se nós conseguirmos viabilizar recursos, a gente 

poder executar aquilo que a comunidade está pedindo. Então estamos sempre em Flores, pra nós 

estarmos aqui é um prazer, é uma cidade que nos acolhe com muito carinho, né? E deixar aqui o 

agradecimento ao Patrick, que me cobrou a lombada lá, né, do bairro e a gente, a gente conversa 

todos os dias com Flores, Presidente, a verdade é essa! E temos muitas demandas e aqui o nosso 

agradecimento e parabéns pelo trabalho, né, pelos Vereadores, que a gente sabe que nós 

legislativos colhemos muitas demandas, né, mas precisamos do apoio do Executivo pra que elas 

realmente, na prática, aconteçam. Então parabéns pelo trabalho e deixo aqui o nosso gabinete à 

disposição de todos os Vereadores, né, somos da família Republicana, mas trabalhamos pra 

todos e eu não sei, tenho certeza que não é diferente cada vereador que está aqui, tá? Muito 

obrigada! Uma boa noite e um excelente trabalho a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigada, Deputada, pela sua 

contribuição! Muito importante essas visitas aos municípios para tratar de demandas 

importantes. Passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente! Deputada Fran, obrigada 

pela sua presença! Com certeza é muito bom ver mais mulheres aqui nesse plenário, fortes, né, 

que trabalham bastante também pela causa, né, Vereadora Angela, hoje acho que vamos 

discorrer sobre o mesmo assunto, né, porque está em pauta aqui na nossa sociedade, que é a 

questão da violência contra a mulher. Então inclusive, na semana passada, eu tinha antecipado 

que estaríamos trabalhando sobre esse assunto e na verdade é desde o ano passado que nós temos 

a intenção de colocar, aqui na Casa, uma Procuradoria da Mulher para contribuir também com o 

tema na sociedade, junto com a delegacia, junto com o juiz e junto com o Poder Executivo, que 

já tem, através do CREAS, também atendimento para essas mulheres. Então eu gostaria de 

salientar aqui, que nesse final de semana, o jornal O Florense também deu destaque a esse 

assunto, com a matéria da Karine Bergozza, quero dar os parabéns pra ela. Então só pra gente 

nivelar aqui o conhecimento a respeito desse tema, o que ela colocou também no jornal, né, que 

muitas vezes as mulheres que sofrem agressão ainda tem essa cultura do machismo, que por 

muitas vezes é colocado os estereótipos, dizendo, ah, foi ela que provocou, mereceu essas coisas, 

que na verdade coloca como se fosse a mulher a culpada de sofrer a violência e na verdade ela é 

a vítima. Então nós tivemos aí uma série de casos, que envolveram ameaça, lesão corporal e diz 

respeito à lei Maria da Penha nesses últimos dias que foram destaque, mas são frequentes esses 

acontecimentos aqui na nossa sociedade. E também, muitos dados às vezes não são a real, 

porque muitas mulheres não denunciam também. Uma fala aqui do capitão nosso da Brigada, o 

Daniel Tonatto, ele fala: “A gente sabe que essa relação é muito voltada para a questão 

emocional entre os casais, muitas vezes a própria vítima não faz o boletim de ocorrência”. Então 

por isso que às vezes os números são mascarados porque nem todas têm o amparo, às vezes a 

segurança de fazer a denúncia. E a denúncia é o que vai efetivamente dar resultado em políticas 

públicas e que também a Brigada pode fazer alguma coisa, como ele diz, ó, denúncia que às 

vezes, muitas vezes não acontece. Então só, só com a ocorrência que vai ter o registro policial e 

que eles vão poder dar algum auxílio a essa pessoa. Os principais casos que nós temos aqui no 

município se referem à lesão corporal, ameaça dentro de casa. A violência doméstica não é só do 

marido e esposa, mas também de ex-marido e ex-mulher. São os principais casos que ocorrem. O 

trabalho da Brigada então ele tem sido no sentido de monitorar as medidas protetivas sobre esses 

maridos que são os agressores. Também, a Brigada visita as mulheres, orienta e, também, dá 

dicas de segurança, de convivência e principalmente verifica se há descumprimento das medidas 
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protetivas. Nesses casos, a BM imediatamente se desloca para o local e, se for o caso, faz a 

prisão do agressor e sua condução para a Delegacia de Polícia. Então como funciona, né, se 

ocorrer uma situação de agressão que até mesmo nós aqui possamos vivenciar, presenciar? A 

gente tem que fazer a denúncia através do Disque 100 ou diretamente na Delegacia de Polícia ou 

diretamente pra Brigada. Se for ali in loco que esteja acontecendo e a Brigada já chega, então já 

é feito o encaminhamento pra delegacia. O que que a gente vê às vezes, que, ah, é preciso ir pra 

Caxias, porque a nossa delegacia não é 24 horas, então ela fecha às cinco e meia. Então se for 

fora desse horário, então a Brigada encaminha as pessoas até a delegacia de Caxias pra fazer a 

ocorrência lá. A Brigada também salienta que não pode, não precisa ter receio das mulheres em 

procurar a polícia, a justiça pra resolver esses problemas, porque muitas vezes pode desencadear 

uma agressão mais grave ou até mesmo um feminicídio, que a gente já teve relatos aqui na 

cidade. A Brigada ela está preparada pra atender as mulheres em violência doméstica e, também, 

para encaminhar as, e acompanhar as medidas protetivas. O que acontece hoje se uma pessoa 

recebe a medida protetiva do juiz, né, a vítima, a mulher? Automaticamente o marido é retirado 

da casa. Então essa é feito imediatamente pela Brigada a retirada do agressor da residência e a 

mulher fica, no caso a mulher, né, mas pode ser o inverso também, ter a medida pro homem 

também, fica então sob os cuidados na sua residência e com as medidas protetivas. Caso essa 

pessoa não tenha onde ficar e que o juiz deferir, o Município pode pagar um lar temporário até 

essa pessoa se, achar uma melhor forma, se tiver que voltar pra sua cidade de origem ou se tiver 

que buscar um novo endereço para a sua maior segurança. Ressaltando aqui então, com o 

objetivo de proporcionar mais segurança para as pessoas possam denunciar, o Município oferece 

proteção por meio de encaminhamento dos requerimentos de medidas protetivas de urgência, os 

quais, conforme o delegado, são avaliados pelo Judiciário e, caso deferido, os agressores são 

intimados por ordem judicial. E se desacatar então a ordem, eles podem ser presos. Como nós 

falamos então, nesse momento o agressor é retirado da residência e se não ele não aceitar, enfim, 

resistir, é feita a prisão. O delegado então da, aqui, o Duarte, ele fala, acredito que nenhum caso 

de violência, o rótulo de culpado deva recair sobre a vítima, visto que a ação egoísta e criminosa 

decorre exclusivamente do agressor. Então por isso a importância das campanhas, né, de nós 

conscientizarmos a população, não só as mulheres, mas os homens também, do papel deles de 

respeito à mulher na sociedade. No ano passado, nós fizemos aqui uma lei que foi aprovada 

pelos Colegas Vereadores e, também, pelo nosso, sancionada pelo Prefeito, que foi a do X 

vermelho na mão, que possa ter nos estabelecimentos também formas de buscar informação, de 

poder ter uma segurança de denunciar os agressores. E nesse sentido também, viria essa 

Procuradoria da Mulher então, que nós estamos em tratativa com o Presidente Angelo, né, já 

conversamos, vamos visitar então o juiz, a nossa delegacia, pra apresentar o projeto antes de 

protocolar. E aqui, dentro da Casa, termos um telefone à disposição e uma pessoa que vai atender 

essa mulher vítima de violência, mas não no sentido de amparo, mas mais no sentido de 

informação, porque precisa ter todo um conhecimento técnico pra dar uma, um suporte 

emocional pra uma vítima, e isso é feito pelos técnicos. Então aqui nós estaríamos oferecendo 

mais uma forma de amparo, no caso de informação, né, pra essa mulher, como ela proceder se 

sofrer uma violência, os direitos que ela tem, onde ela pode buscar segurança. E também, 

campanhas através de mídia, de visita às escolas, também distribuição de material na sociedade, 

essa seria então o objetivo da Procuradoria da Mulher. A delegada Aline Martinelli hoje trabalha 

na Delegacia da Mulher em Caxias, foi nossa delegada aqui, por 11 anos, e ela fala da 

importância de ter esses espaços para acolher a mulher, pra dar informação, porque assim ela 

também se sente mais segura e amparada para fazer a denúncia. E o que que causa esse medo 

então da mulher de não denunciar? Segundo a Aline, o medo da exposição, dos julgamentos, da 

instabilidade emocional, financeira, além da própria ameaça e de que as manifestações violentas 

se agravem fazem com que a mulher então hesite na hora de registrar a ocorrência. Mas se a 

pessoa não quiser fazer de forma presencial a denúncia, ela pode fazer via telefone, no Disque 

100 e o Disque 80, como nós falamos. Então esse é um assunto que eu venho trabalhando nesse 

mandato também e algumas conquistas, né, a gente vê ganhando com a participação da mulher, 
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mas que é um trabalho que precisa ser todo dia reforçado e trabalhado principalmente na questão 

da conscientização. Uma conquista foi agora, no final do ano passado, também do Conselho 

Nacional de Justiça, que determinou então que a partir do momento que um juiz ou uma juíza 

que detenha competência na área da violência doméstica familiar ou de gênero procederem de 

imediato o encaminhamento das decisões e deferimento das medidas protetivas de urgência aos 

órgãos de apoio do município, que no caso aqui é o CREAS. Então, na sexta-feira, eu estive 

conversando com a Michele, que é a nossa Secretária de Desenvolvimento Social, e com a 

Ingrid, que é a coordenadora do CRAS e, agora, nós temos uma nova coordenadora do CREAS 

também, e ela falou que, desde o final do ano então, as medidas protetivas que são deferidas no 

Judiciário automaticamente estão sendo encaminhadas pelo CREAS. Então essa mulher vai ter o 

acompanhamento especializado também pelo Município, né, com os profissionais, pra que ela 

tenha uma, um reforço emocional pra seguir a vida dela. Hoje então eu gostaria de contribuir 

com esse tema nessa tribuna, falar da importância então de debater esse assunto frequentemente 

e buscar os canais de denúncia, que só assim a gente vai conseguir ter números reais e que os 

poderes constituídos possam dar uma maior atenção também a esse assunto. Agradeço a atenção 

de todos e uma boa-noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Quero cumprimentar o Presidente desta 

Casa, Vereador Angelo Boscari Junior; às Colegas Vereadoras, os nossos Colegas Vereadores, 

demais pessoas que se encontram aqui presente, o nosso Vice-Prefeito Márcio, a imprensa e os 

que nos acompanham através do Facebook. Hoje ocupo esta tribuna para falar sobre os ataques 

frequentes à democracia em nosso país e em alguns países no mundo. Quero posicionar-me 

perante os acontecimentos que estamos presenciando e externar minha preocupação com este 

cenário. Ao fazer algumas colocações, quero afirmar que precisamos ficar atentos e vigilantes 

sobre a tentativa de enfraquecimento do regime democrático. Quem está disposto a realizar esta 

mudança? A boa convivência democrática requer que as pessoas com diferentes crenças e visões 

políticas possam dialogar nas mais variadas esferas da vida apesar das diferenças. Quando isso 

não é respeitado, a democracia está em perigo. Sempre que olhamos para uma pessoa ou um 

político rival e não o vemos como alguém para discordar, mas como um inimigo, uma ameaça, 

um criminoso, quando deixamos de tolerá-lo, começamos a contemplar a possibilidade de ações 

extraordinárias. Quanto mais nos juntamos a um lado, mais toleramos abuso contra o outro. Por 

isso mais facilmente aceitamos que alguém seja preso, exilado ou que um jornal de oposição seja 

fechado. Esse nível de polarização está muito evidente no Brasil e nos Estados Unidos, também 

em outros países onde a democracia ainda estava iniciando e é o prenúncio de uma crise das 

instituições republicanas. Como sabemos, democracia requer acordo e negociação. Também 

exige que os cidadãos e os políticos vejam a oposição como legítima. Mesmo que seus 

opositores vençam, eles devem estar dispostos a aderir às regras do jogo democrático, que é 

participar e tentar vencer as próximas eleições, respeitando o resultado das urnas e 

principalmente respeitando a Constituição. Quando defendemos só um lado, complicamos 

enormemente o entendimento do processo democrático. Nos últimos tempos, os ataques físicos e 

verbais à democracia, vindos de políticos em atuação e cidadãos, cresceram exponencialmente 

não só nas redes sociais, mas efetivamente nas ações públicas, privadas e infelizmente oficiais. 

No Brasil, as ameaças feitas ao nosso sistema eleitoral e às urnas eletrônicas, ao Supremo 

Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, exemplificam a tentativa de enfraquecimento 

das instituições democráticas e os princípios básicos da democracia. Essas instituições 

constituem a República, não só a democracia. Quando lançamos dúvidas e questionamentos 

sobre o resultado desfavorável na eleição, o que se quer na prática é eventualmente executar um 

movimento de não legitimação dos eleitos. Temos que salientar que estes ataques afetam a 

confiança da população nas instituições e na democracia, o que pode, por fim, gerar um gradual 

afastamento dos cidadãos da política democrática e nos aproximar de ideais autoritários. Outra 
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forma bastante comum de ameaça à democracia que vem acontecendo no Brasil e no mundo são 

as, aliás, são os frequentes ataques contra imprensa e seus profissionais. Garantir o direito à 

liberdade de imprensa e expressão é um dos princípios vitais para um regime democrático. Para a 

jornalista e autora Patrícia Campos Mello, a censura neste novo mundo não exige mais a 

supressão de informações, visto que as inúmeras violências verbais e físicas realizadas tanto por 

políticos como por apoiadores limitam a atuação da imprensa. Sabemos que essas agressões são 

amplamente divulgada nas redes sociais como parte de uma ofensiva para retratar a mídia como 

inimiga do povo e inflamar a população contra os jornalistas. Assim, a persistência desse 

fenômeno afeta diretamente o modo de atuação dos jornalistas, os quais se autocensuram pela 

sua própria segurança. Em um cenário altamente globalizado e dominado pela internet, a 

circulação de informações aumentou, possibilitando a maior diversidade de assuntos e opiniões 

na comunicação. Entretanto, muitas vezes, a absurda velocidade com que tais informações 

circulam impossibilitam a assimilação qualitativa, o que torna as redes sociais um território fértil 

para a propagação de fake news (notícias falsas) e desinformação. Esse fenômeno vem sendo 

bastante aproveitado por políticos de todo o mundo, os quais impulsionam notícias falsas ou 

distorcidas sobre seus opositores ou sobre o próprio sistema, a fim de garantir seus interesses na 

política e nas corridas eleitorais. O uso de fake news nas campanhas eleitorais é uma das raízes 

da desinformação e dos graves problemas que afetam boa parte do mundo. As fake news são 

poderosas porque fazem com que os eleitores não saibam realmente em quem estão votando. 

Todo o ataque e questionamento de autoridades públicas aos direitos dos cidadãos podemos 

considerá-los como ameaça não só para os cidadãos, mas também para a própria democracia. 

Ataques de intolerância nas redes, cerceamento de direitos, novas formas de censuras, repressões 

violentas de manifestações populares e ataque à imprensa são alguns exemplos de violação dos 

direitos humanos e de enfraquecimento dos valores democráticos. Por isso devemos sempre ter 

em nossos discursos o que disse Rui Barbosa: “A pior democracia é preferível à melhor das 

ditaduras”.  Obrigado pela atenção! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

da Vereadora Angela Cardoso. 

VEREADORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO:  Senhor Presidente, Vereadora, 

Vereadores, gostaria de dar mais uma vez uma boa noite especial a todos os presentes aqui, a 

Deputada Fran, estendo minha boa noite também às pessoas que estão em casa, que nos 

prestigiam presencialmente e, também, as que nos assistem em casa nas mídias sociais. No meu 

primeiro Grande Expediente como vereadora em exercício, gostaria de abordar primeiramente 

sobre a minha primeira indicação que fiz nesta Casa ao Executivo Municipal, sobre a 

necessidade de avaliar a possibilidade da ampliação do horário de atendimento ao público da 

farmácia central do município da, do posto de saúde Irmã Benedita Zorzi, nas segundas-feiras, de 

segunda a sextas-feiras e nos sábados, domingos e feriado. Estive mais uma semana buscando 

apresentar para a comunidade essa nossa indicação. Esta foi uma necessidade que senti nestes 

anos de, do grupo Anjos Disfarçados. Agora, vamos assistir mais um vídeo de depoimento da 

nossa comunidade sobre esta indicação. (Exibição de vídeo através da televisão). É um pedido 

do povo e que essa não é uma preocupação só minha, mas também da comunidade. Outro tema 

que gostaria de abordar nesta noite, senhores e senhoras, é que também protocolei uma indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal César Ulian, para que analisasse, junto à secretaria competente, a 

viabilidade da realocação do endereço atual da Farmácia Solidária do nosso Município para um 

local mais amplo, central da cidade, além de aumentar a abertura de seu funcionamento para o 

atendimento ao público em mais de um dia da semana. O programa Solidare - Farmácia 

Solidária, de autoria da Deputada Fran Somensi, sob o Projeto de Lei Estadual nº 158/2019, foi 

concebido para a conscientização, doação e o reaproveitamento, distribuição para a população e 

a destinação final dos medicamentos, com objetivo de auxiliar no tratamento de saúde das 

pessoas, por meio do acesso gratuito aos medicamentos provenientes de doações da comunidade 

e instituições de sociedade civil. A Farmácia Solidare funciona como um serviço complementar 
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às farmácias básicas do município. O programa consiste em receber doação de medicamentos 

não utilizados oriundos da população, clínica e profissionais da saúde, empresas de segmento 

farmacêutico e sua dispensação gratuita à população. Nestes anos de atuação, o projeto 

beneficiou inúmeras pessoas e está sendo implantado em diversas cidades gaúchas, destinando 

medicamentos a pessoas e, também, ajudando no descarte correto dos medicamentos. Com base 

nesse propósito, entendemos que esta farmácia em nosso município poderia estar mais 

localizada, mais próxima da área central da cidade e num local mais amplo, anexada a um local 

de propriedade do Poder Público Municipal, além de ter sua abertura em mais um dia da semana, 

além das quartas-feiras, facilitando desta forma o acesso e o atendimento dos seus mais diversos 

usuários, bem como em sua logística, desde a recepção, receptação dos medicamentos até o seu 

destino final, que são as pessoas atendidas por esse projeto. Sabedores que por se tratar de uma 

importante demanda que visa contribuir com a boa, as boas ações e práticas desenvolvidas pelo 

Município quanto à saúde pública e a qualidade e a dignidade da viva, da vida dos seus 

munícipes, gostaríamos então que o nosso Prefeito estudasse com carinho, a atenção, com 

carinho e desse atenção a esta indicação. Sábado passado, estive, estive em Porto Alegre, no 21 

de maio, estive presente com meu filho Huender, a Lariza Toldo, a republicana Sandra Camargo 

e a nossa homenageada Rita Santos Oliveira, na quarta edição do evento de premiação Troféu 

Mulher Nota 10 realizada pelas mulheres republicanas. Dez personalidades femininas foram 

homenageadas, no último sábado, pelo Republicanos. A iniciativa faz parte do Troféu Mulher 

Nota 10, movimento que tem como objetivo valorizar as trajetórias de mulheres que contribuem 

para o desenvolvimento social, econômico e cultural do estado e do país. O prêmio está na quarta 

edição. Conforme o deputado, conforme o Deputado Carlos Gomes, Presidente do diretório 

Republicanos do Rio Grande do Sul, o republicano foi um momento de gratidão para o Rio 

Grande do Sul, pois celebramos a construção diária de mulheres que descobriram maneiras 

inteligentes, inéditas e generosas de conduzir suas vidas e trabalhar pelo bem comum. A 

solenidade no teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, foi organizada 

pelo diretório estadual do partido, em parceria com a secretária, Secretaria do Movimento 

Setorial do partido Mulheres Republicanas. O evento contou com a presença de deputados do 

partido, prefeitos, vereadores, além de familiares das homenageadas. Antes da premiação, os 

convidados, os convidados acompanharam um show musical com o grupo As Maragatas, de São 

Miguel das Missões. As homenageadas desse ano foram a major Ana Maria Hermes, diretora da 

Cadeia Pública de Porto Alegre; a Carla Ribeiro Jaquet, Presidente da Entidade de Assistência 

Social Confraria Feminina Jardim Europa, de Porto Alegre; a Claudia Rocha, psicóloga e 

coordenadora do projeto de Equoterapia Cavalos do Bem; a Cristiane Machado Pires Ramos, 

delegada de Polícia Civil, por seu trabalho na defesa dos direitos dos idosos; a Cristina Mazuhy 

Antunes Xerxenesky, judoca paraolímpica; a Isis Marques Severo, enfermeira do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre; a Gabriela Mattei, a fundadora e Presidente da Associação Tilápia Rrio 

Grande do Sul; Neusa Nickel, Prefeita de Quevedos; Patrícia Brendel da Cunha, diretora do 

Instituto Humanitário e Educativo SOS Vida; e a nossa homenageada Rita Santos Oliveira, 

representante das mulheres recicladoras de Flores da Cunha. Quando a Deputada Fran me pediu 

uma indicação de quem poderia receber esse prêmio, lembrei-me primeiro das mulheres da 

reciclagem. Representando todas elas, Rita foi a escolhida. Mulher, mãe, solteira e guerreira. A 

Rita é uma mulher extraordinária, que trabalha incansavelmente para sustentar seu lar, além de 

carregar dentro de si uma garra e uma força inacreditável. A Rita é uma mulher que merece todas 

as alegrias da vida. Ela não é uma mulher nota 10, é uma mulher nota mil! Eu, mulher, 

reconheço a enorme importância desta premiação e da valorização que nossas mulheres 

precisam. Todos os dias exigem muito de nós, as batalhas das nossas vidas enfrentamos com 

muita garra e determinação. Não somos fracas, vamos à luta e não desistimos tão facilmente. 

Nós mulheres carregamos o mundo dentro do peito e todas nós merecemos, além do 

reconhecimento, respeito! Somos mulheres, somos guerreiras, mulheres de luta! Muito obrigada!  
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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 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”. Solicito ao 

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

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável.  

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente! Colegas Vereadores, 

estamos apreciando então nessa noite mais um projeto aí que visa a beneficiar o nosso esporte, 

dar condições para que os nossos atletas então possam usufruir aí de um vestiário no bairro 

União, mais um vestiário em São Gotardo, a iluminação no campo de futebol então do bairro 

União e iluminação no campo do Parque dos Pinheiros. O valor que nós estamos aprovando hoje 

é de 947 mil, sendo que desse valor, quase 280 mil serão pagos pelo Município, como 

contrapartida. Desse valor que foi arrecadado junto ao Estado então, do programa Avançar no 

Esporte, que o Município então foi contemplado. Então pedimos aos Colegas que apoiem esse 

projeto, que com certeza trará mais benefícios ao nosso esporte aqui de Flores da Cunha.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, então estamos 

apreciando um projeto importante que destina quase um milhão de recursos ali pra área de 

esporte da nossa cidade. Lembrando que são 655 mil, então praticamente dois terços deste 

recurso é proveniente de recurso do Estado, como a Colega Silvana mencionou, e cerca de 280 

mil, um terço deste valor então por parte do Município. Sabemos que são recursos importantes, 

no último ano estive acompanhando quando foi inaugurado o campo de futebol ali então no 

Parque dos Pinheiros, que alegrou muito os moradores ali da, deste bairro também, e sabemos o 

quanto isso é importante pros moradores e pras crianças, para todos que usam do esporte então 

para ter melhor condição de vida, eu diria, né? Poderiam estar ali fazendo qualquer outra coisa, 

mas a gente sabe, Colega Vereador Angelo sempre defende também, que o esporte ele muda a 

vida das pessoas. Então é importante que o nosso Município sim, invista em infraestrutura 

voltada para o esporte. Enquanto estivermos investindo em esporte, não precisaremos gastar 

dinheiro com outras coisas. Então por isso sou amplamente favorável a este projeto.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, cumprimento aqui os Colegas 

Vereadores, Vereadoras, Vice-Prefeito Márcio e todos que nos assistem nesta noite. Projeto 

importante, eu sempre destaco aqui como é importante a vinda de emendas, sejam elas estaduais, 

sejam elas federais e aqui, no caso, nós temos aqui uma, um repasse do Governo do Estado para 

serem aplicado nas, nessas áreas esportivas. Então vale salientar aqui que a construção de dois 

vestiários, então lá em São Gotardo não é no campo de futebol de campo, é numa, numa praça de 

lazer que tem no loteamento Bela Itália, então lá nós temos um campo de futebol sete, um campo 

de futebol de areia, uma pracinha pras crianças, então lá vai ser investido esse valor na 

construção dos, do vestiário. Aqui no União então é no campo de futebol onze, futebol de campo 

onze, também investido em iluminação. Parque dos Pinheiros também então nós entregamos, o 

Executivo entregou o ano passado a, nesse ano, nesse ano a construção dos vestiários, está sendo 

feito a iluminação lá. E o que eu destaco sempre, o Executivo faz a parte dele, dá as melhorias, 

entrega a chave na mão da comunidade e a comunidade vai ser responsável depois pra manter 

essas áreas, tanto em São Gotardo, Parque dos Pinheiros, no campo do União também tem que 

ser assim. Não pode o Executivo, o Município ficar sempre arcando com essas custas. Então o 

Executivo vai lá, investe, dá toda a infraestrutura em condições e entrega a chave na mão dos 
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responsáveis de cada comunidade para que eles mantenham depois essas áreas de lazer. E isso 

provavelmente vai acontecer em muitas das nossas comunidades e bairros durante a, que o 

Executivo é, o objetivo do nosso Executivo é isso daí, é fazer várias melhorias em várias 

comunidades, em vários bairros, faz as melhorias e entrega a benfeitoria na mão da comunidade, 

para depois a comunidade manter o que o Município está fazendo. Então sou amplamente 

favorável a esses projetos.   

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, público que nos acompanham, em especial nosso boa noite ao Vice-Prefeito Márcio, 

ao Miro, Valdecir, nosso colega Luizão, a imprensa e as pessoas que nos acompanham nas redes 

sociais. É com alegria que a gente recebe esses projetos de recursos oriundos do Estado para 

serem aplicados no esporte do nosso município. Então com a contrapartida também da, da 

Prefeitura, esses investimentos então que vão contemplar ali o bairro União, São Gotardo, os 

vestiários e a iluminação, é sempre importante que sejam aplicados esses recursos no nosso 

esporte. A gente sabe da importância que o esporte tem na formação principalmente das crianças 

e dos adolescentes dos jovens. Então toda vez que vierem projetos desse, desse nível, com esse 

objetivo, a gente será favorável nessa Casa porque sabe da importância que eles têm para o nosso 

município e para a nossa população. Então sou favorável, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto de Lei nº 039/2022 

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

seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 039/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

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

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então estamos apreciando nessa noite um projeto pra 

pavimentar um trecho da estrada Angelo Doro, que vai ligar aí as comunidades de Nova Roma e 

Fulina, é uma demanda antiga da comunidade e que com certeza, agora, vai se dar uma solução 

pra tanto pó, né, que as pessoas ali reclamam e isso é qualidade de vida também que estamos 

proporcionando aos moradores. Então eu peço aos Colegas Vereadores que nos acompanhem 

favoravelmente a este projeto.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 041/2022 

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

seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 041/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, Emenda Substitutiva nº 01 à Nova Redação do Projeto de Lei nº 035/2022, 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”. 

Esta emenda foi apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, portanto 

não há necessidade de parecer. Está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, então para explicar de uma forma mais 

simples essa emenda, a nova redação à emenda, seria praticamente porque quando a gente fez o 

Código de Posturas, aprovamos o Código de Posturas no ano passado, ele já revogava essa lei, 

que agora está sendo incluída novamente no Projeto de Lei nº 35. Então não se faz necessário a 
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revogação dentro do Projeto de Lei nº 35. Por isso está sendo feito essa emenda e retirando a 

parte onde que revoga esta lei. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Emenda Substitutiva nº 01 à 

Nova Redação do Projeto de Lei nº 035/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem 

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

eletrônica). Emenda Substitutiva nº 01 à Nova Redação do Projeto de Lei nº 035/2022 aprovada 

por unanimidade.  

Encaminho a Emenda Substitutiva aprovada para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Final para elaboração da Redação Final do Projeto; e encaminho para a Comissão de Educação, 

Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 040/2022. 

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente e os demais 

já citados. Dia 22 de maio, ontem, comemoramos o Dia do Abraço. Esta data surgiu em 2004, 

pelo australiano Juan Mann, que criou uma campanha com o objetivo de distribuir abraços nas 

ruas de Sydney. Dia 25 de maio comemoramos o Dia do Trabalhador Rural. A data homenageia 

todos, todas as pessoas que trabalham nas zonas rurais, como agricultores, fazendeiros, 

cuidadores de animais e et cetera. A data foi instituída pela Lei Federal nº 4.338, de 1º de junho 

de 1964, em homenagem ao deputado federal Fernando Ferrari, defensor da categoria e 

tornando-se um símbolo da mesma. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa 

semana a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, na última semana 

então ocorreram diversas atividades alusivas aos 98 anos de Flores da Cunha, eu queria destacar 

algumas em que me fiz presente, juntamente com alguns Colegas. Na terça-feira, então dia 17 de 

maio, estive presente no evento de abertura da Semana do Município, onde também foi 

divulgado o vídeo comemorativo aos 98 anos que assistimos no início desta sessão. Na quarta-

feira, dia 18, participei do bate-papo sobre “A Economia Criativa”, que teve a participação da 

Carolina Biberg, que é coordenadora do RS Criativo da Secretaria Estadual da Cultura. Na 

quinta, dia 19, estive participando da sessão solene Como Vejo Meu Município, onde estivemos 

premiando os alunos vencedores deste belíssimo projeto. Na sexta à tarde, dia 20, participei do 

evento de lançamento do projeto de Restauro e Requalificação do Campanário, que contou 

também com a presença de lideranças locais, patrocinadores e da Secretária de Cultura do 

Estado, Beatriz Araújo. Na sexta à noite, participei do jantar comemorativo aos 25 anos da Liga 

de Combate ao Câncer de Flores da Cunha. E queria aqui deixar meus parabéns para todas as 

organizadoras deste belíssimo jantar e por todo o trabalho que a Liga desenvolve junto à 

comunidade de Flores da Cunha. No sábado à noite, dia 21, participei do evento Arte Livre, onde 

o Colega Angelo também esteve presente e, também, diversos artistas locais da nossa cidade 

subiram ao palco para apresentar algumas canções. No domingo, dia 22, participei da missa de 

Ação de Graças, pelos 98 anos de Flores; ao meio-dia estive presente no almoço da comunidade 

São João. Também aqui queria agradecer os festeiros e todo o pessoal que organizou a festa lá 

em São João. E à tarde, estive prestigiando o encerramento das atividades da Semana do 

Município, na praça da Bandeira, onde estiveram se apresentando o Coro dos Canarinhos de 

Flores e as bandas locais “Os Roques” e “Os Rebobinados”. E apesar de ser uma semana fria, 

que eu sei que desencorajou algumas pessoas, queria aqui parabenizar então todo o pessoal da 

Prefeitura, em especial a secretaria de Cultura, na pessoa da Nata, e todos aqueles que estiveram 
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presentes, mesmo apesar do frio, participando então de todas as atividades alusivas aos 98 anos 

da nossa cidade de Flores da Cunha. Era isso. Uma boa semana e muito obrigado a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Angela Cardoso. 

VEREADORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO: Durante essa semana, visitei, 

continuei a minha, a minha visita aos bairros, falando com os moradores, levando a minha 

indicação, mostrando pra, pra população, pedindo a opinião deles, trazendo essa, essa voz pra 

dentro da Câmara de Vereadores. Estive também na romaria de Caravaggio pros PCDs. Eu como 

PCD, pela primeira vez, depois de dez anos, eu consegui fazer a romaria, então assim, ó, eu estou 

muito feliz. E eu queria dizer assim, ó, que tem, tem que ter mais pros PCDs, né? A gente não 

pode ser só três letras. A gente precisa ter espaço, tanto na, tanto no trabalho quanto no esporte e 

ter mais incentivo. Então assim, por hoje é só. Uma boa noite e uma boa semana pra todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores; e também 

parabenizar a Natalina e o Samuel, pelas atividades da Semana do Município, me fiz presente em 

algumas delas, foram momentos gelados, mas com certeza muito importante pra reforçar aí a 

importância do nosso município, que completa 98 anos com muito trabalho e dedicação desse 

povo. E, também, o evento que foi de revitalização do Campanário, né, Vereador Vitório? Que 

força, hein, o senhor, hein? Levantou a pedra lá, ele, o vereador! Então é importante também, 

símbolo do nosso município que vai passar por uma revitalização, aprovamos aí na semana 

passada o valor também como contrapartida do Município. Parabenizar a Associação dos 

Amigos do Museu, por estar à frente também desse projeto. E na semana aí, concluímos as 

visitas nas escolas do município na nossa comissão; Vereador Vitório, o Presidente; Vereador 

Clodo, muito importante estar presente nas escolas, ouvindo as demandas, os diretores, 

acompanhando os trabalhos, vendo muitas conquistas que eles já tiveram desde o ano passado, 

com as melhorias que foram feitas por parte da Administração, com a aprovação desta Câmara 

aí, mais de dois milhões que foram investidos em equipamentos que estão sendo instalados 

agora, dando mais qualidade também para os nossos alunos, que a gente sabe que a educação é a 

base pra uma sociedade mais fortalecida e desenvolvida. Então ficamos felizes com o que vimos, 

né, Vereadores, e com certeza tem muito ainda a ser feito nessa área em nosso município. 

Também na sexta-feira, como eu falei na tribuna, estive com a Secretária de Desenvolvimento, a 

Michele, e parabenizar pelo, pelas atividades que eles fizeram com o grupo Semear, que foi uma 

visita em Caravaggio, todos os grupos estiveram presentes lá. E pra trazer algumas informações 

sobre o Conviver aqui no município, então tem uma estagiária da secretaria, fazendo ligação para 

quem é membro do Conviver, então não se preocupem, é mesmo da Prefeitura a ligação, pra 

informar e buscar alguns dados também desse grupo, pra que depois sejam feitas as visitas in 

loco e, depois, seja reativado o Conviver aqui, de uma forma como acontece com o Semear, com 

grupos menores, dando mais atenção aos nossos idosos. E o baile que é tão esperado, né, então 

está previsto que vai sair um edital pra recursos do fundo, então possivelmente a Adiflores vá 

usar esse, participar desse, dessa seleção do edital, pra que seja ofertado, uma vez por mês, o 

baile aqui no município, aos domingos, para os nossos idosos. Então logo que eu tiver a 

informação do edital, eu divulgo para a nossa comunidade. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

quero mencionar que a Comissão da Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 

Humanos, compostas por mim, pelo Vereador Clodomir e a Vereadora Silvana, visitamos na 
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segunda, terça, quarta-feira da semana passada os estabelecimentos de ensino do nosso 

município que trabalham com o 3º ano do ensino fundamental, entregando a cartilha “Nossos 

Símbolos, Nossa História”, produzido por essa Casa Legislativa sob a responsabilidade da 

jornalista Shamila Carpeggiani, a qual agradecemos muito. Um agradecimento especial à 

assessora Júlia, que nos acompanhou nas visitas às escolas. Na oportunidade, aproveitamos para 

conversar com as direções das escolas, sobre as demandas solicitadas no ano passado quando 

esta comissão fez visita às escolas. Constatamos que em todas as escolas municipais houve 

atendimento de algumas demandas, o que demonstra que a Secretaria da Educação está atenta e 

trabalhando para melhorar ainda mais a educação de nosso município. Aproveitar a oportunidade 

para parabenizar ao nosso município, pela passagem dos 98 anos de emancipação político 

administrativa comemorados no dia 17 de maio. E parabenizar a Administração Municipal pela 

significativa programação alusiva ao aniversário do nosso município. E dizer também, que no 

último sábado, esteve visitando o nosso município o Deputado Federal pelo MDB, Alceu 

Moreira, deputado conhecido e que tem sido parceiro do município de Flores da Cunha. 

Obrigado a todos pela atenção e uma boa semana.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; pessoas que ainda nos 

acompanham, também dizer nossos parabéns ao nosso município de Flores da Cunha, pelos 98 

anos, estamos nos aproximando do centenário, 2024, e toda a programação que foi desenvolvida 

ao longo da semana no nosso município. Não pude estar em todas, mas nos que pude me fazer 

presente, a gente percebe do empenho que as pessoas tiveram para fazer o melhor para o nosso 

município na semana do seu aniversário. Então também na quinta-feira, dentro dessa 

programação, tivemos a escolha de Como Vejo Meu Município e a premiação lá na praça da 

Bandeira, todos os Colegas praticamente estiveram presentes e que belos trabalhos que foram 

apresentados. Me recordava lá, naqueles momentos lá, que na gestão passada, como parte da 

comissão que a gente fazia as avaliações, era um momento bonito e às vezes era um tanto difícil, 

né? Então às vezes aquela, aquela coisa tão simples, tão pura e ingênua assim, se tornava um 

problema para a gente de definir quem a gente devia contemplar. Então, mas todos sempre 

estiveram de parabéns, sempre foi um trabalho bem-feito e acredito que é um incentivo, sim, 

para os nossos estudantes, para as nossas crianças mesmo da idade pequena, que a idade pouca 

que essas crianças tinham e já começam ver o nosso município como a sua casa, como algo sério 

que precisa ser levado a bom termo, né, e se empenhar e trabalhar por ele porque sabe que é a 

nossa casa. Então parabenizar a todos os organizadores daquele evento. Também dizer que no 

sábado recebemos, como falou o meu Colega Vitório, o nosso deputado pelo MDB, o Alceu 

Moreira, esse sempre foi parceiro nosso aqui do nosso município, adotou Flores da Cunha 

também como sua terra e sempre que pode, sempre que tem ao seu alcance, ele nos visita. E ao 

longo desses anos todo, sempre nos enviou emendas, enviou recursos para o município e tem 

muitas das suas obras colocados aqui no nosso município, oriundas desse, desses recursos que o 

nosso deputado sempre destina para Flores da Cunha. Então com certeza continuará esse 

trabalho e esse olhar que ele tem por Flores da Cunha. Também dizer que ontem Otávio Rocha 

teve mais um evento lá, o Clube de Mães Santa Rita de Cássia, no seu aniversário de 47 anos de 

fundação, promoveu um almoço lá e foi um sucesso também esse almoço do Clube de Mães 

Santa Rita de Cássia, lá em Otávio Rocha. Então dizer uma boa semana a todos, uma boa noite e 

era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, público ainda que nos prestigia na noite de hoje; imprensa, na pessoa do Rouglan; e 

todos que nos assistem pelo canal do Facebook. Quero aqui também estender, fazer minhas, 
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minhas considerações, pelo passamento aí de 98 anos, uma jovem de 98 anos, Flores da Cunha, 

né, comemorado com uma programação muito bem elaborada pela, pelo pessoal da Cultura, 

Secretaria da Educação. E dizer que é, a gente comemora 98 anos, mas ao mesmo tempo eu, 

particularmente, faço uma reflexão e vejo o trabalho de todas essas pessoas que passaram, tanto 

pela Câmara, pelo Executivo, o munícipe lá fora, o trabalhador, o agricultor, o empresário, todo 

aquele pessoal que trabalhou pra fazer Flores da Cunha chegar no patamar que está hoje. Não 

podemos também nominar todo mundo, mas numa forma geral agradecer, né, e a todos que 

contribuíram nessa evolução de Flores da Cunha e ela está no nível que está hoje, porque Flores 

da Cunha tem pessoas trabalhadoras, gente que faz acontecer e com certeza deram o seu melhor 

no momento oportuno. Quero também aqui parabenizar a todos os organizadores da, do jantar da 

Liga, há cinco anos participo ativamente todos os anos dessa janta. Participava muito com meu 

amigo, meu grande amigo, meu padrinho, seu Lourenço, nós não perdia um jantar, era sempre 

uma emoção, era muito alegre as piadas que se fazia nesse jantar. E desde o momento que foi ele 

que me levou pra dentro da, né, do grupo, sempre foi muito gratificante, sempre foi muito lindo o 

trabalho que hoje a Liga faz com as pessoas que tem câncer aqui no município. Então só quem 

participa, só quem se integra a um grupo desses, percebe o quanto trabalho solidário é feito 

dentro dessa entidade. Então mais uma vez parabenizar toda a equipe da Liga. E não posso 

deixar aqui de mencionar a nossa assessora do MDB, a Morgana, no dia de amanhã vai estar 

completando mais um ano, então deixar aqui o nossos, em nome da bancada, os nossos parabéns, 

né, muita saúde e felicidade e que o grande arquiteto aí sempre nos guie pelo bom caminho. Era 

isso. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu também quero aqui 

começar destacando então a confirmação de uma emenda do Deputado Afonso Hamm, do 

Progressistas, emenda de 250 mil reais que nós tínhamos já acordado ainda no final do ano 

passado, então foi confirmado agora e nós destinamos então essa emenda na pavimentação da 

estrada da Medianeira, lá no Alfredo Chaves. Também quero falar sobre os 98 anos do 

município, infelizmente tivemos uma semana muito fria, uma semana difícil, parabenizar o 

Executivo por ter proporcionado, feito um pouco diferente, levar todas as promoções lá pra 

praça, inclusive a nossa sessão solene. Eu acho que é uma experiência boa que o público possa 

nos conhecer, tenho certeza que muitas pessoas que lá estavam não conheciam a maioria de nós 

vereadores. Então é importante essas aparições públicas, tomara que tenha mais, fica a critério do 

Presidente. E dizer também que, com a retomada das nossas festas no interior, praticamente 

todos finais de semana tem uma comunidade, duas, que promovem as suas, as suas promoções e 

isso está divulgando, está levando as pessoas a circularem no nosso município. Dois anos 

praticamente que nós estávamos parados, então agora começou esse circuito de jantas, 

menarostos, festas, então isso é bom, isso é bom pro município, é bom pras pessoas começar a 

voltarem ao convívio social. E nós, quando nós pudermos, sempre nós estamos participando 

também, representando esta Casa nessas promoções. Com relação ao restauro também do 

Campanário, então dizer que, parabenizar o Executivo também pelo projeto. Há muito tempo que 

ele estava sendo trabalhado, então agora foi confirmado, então na sexta-feira foi lançado, 

juntamente com seus patrocinadores, é o nosso maior cartão-postal e continuará sendo, depois do 

restauro ficará melhor ainda, então parabenizar todas as pessoas envolvidas, as empresas que 

estão patrocinando para que isso aconteça. No mais era isso. Desejar uma boa semana a todos, 

que tenham todos uma boa noite.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na semana que passou estive representando 

esta Casa nos seguintes eventos. No dia 17, na abertura oficial da Semana do Município, na 

praça da Bandeira, com o lançamento do vídeo comemorativo aos 98 anos, apresentações da 
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banda Florentina e CTG Galpão Serrano. No dia 19, estivemos realizando a sessão solene de 

entrega da premiação do concurso Como Vejo Meu Município, na praça da Bandeira. 

Agradecemos a presença dos Vereadores. E como o Vereador Clodo disse, uma maneira de levar 

a Câmara pra mais próximo das pessoas e incentivar aí a participação das nossas sessões. Dia 20, 

estive participando do lançamento do projeto de Restauro e Requalificação do Campanário, em 

frente ao Campanário, Igreja Matriz. Na oportunidade, me pronunciei em nome da Câmara, 

destacando a importância desse restauro para a manutenção da nossa cultura, para a manutenção 

daquele patrimônio que é de todos e, também, que irá incentivar ainda mais o nosso turismo, pois 

aquele é o nosso maior símbolo. No dia 21, participei do evento Arte Livre - Mostre o seu 

Talento - Noite do Vinil, na praça da Bandeira. Tive a oportunidade também de subir ao palco, 

mostrar o meu talento ou a falta dele, né, juntamente aí com o Vereador Diego, que também 

participou, se apresentando como artista. Um evento que aproxima também a comunidade da 

nossa cultura e nossa arte. No dia 22, domingo, participei durante a manhã, da festa em honra à 

Nossa Senhora de Caravaggio e aos 140 anos de fundação da capela São João Batista. E, durante 

à tarde, estive participando do encerramento da Semana do Município, na praça da Bandeira, 

com apresentações artísticas, onde se apresentou a, se apresentaram o coral dos Canarinhos e 

bandas locais, também um evento acolhedor, que esquentou um pouco a tarde de domingo, que 

já não estava tão fria. Na próxima quarta-feira, dia 25, às 16h30min, a Câmara de Vereadores 

realiza, por meio da Comissão de Finanças e Orçamento, audiência pública, apresentação do 

Relatório das Metas Fiscais do Município referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Na 

próxima segunda, segunda-feira, dia 30, às 16:00 horas, a Câmara de Vereadores, por meio da 

Comissão de Educação, Saúde, Agricultura e Serviços Públicos e Direitos Humanos, realiza 

audiência pública para exposição do Relatório de Gestão Municipal da Saúde referente ao 

primeiro quadrimestre de 2022. Em nome de todos os Colegas Vereadores e das Vereadoras e 

servidores desta Casa, gostaria de parabenizar a assessora da bancada do MDB, Morgana 

Montanari, que amanhã, dia 24, estará comemorando mais um ano de vida. Muitas felicidades e 

muita paz em seu coração.  

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

agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 23 de maio de 

2022, às 19h54min. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana! 
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