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SESSÃO 2.706 – SESSÃO ORDINÁRIA 

30 de maio de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 30 de maio de 2022, às 18h12min. 

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

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

Conforme Resolução nº 080/2020, será cantado o hino do município em homenagem ao 

aniversário de Flores da Cunha. Convido os presentes 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 072/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 043/2022, que “Altera a estrutura da 

classificação orçamentária da Lei de Orçamento em vigor incluindo o Órgão 15, as Unidades 

Orçamentárias 15.01 e 15.02, inclui a Atividade 2951 no Anexo do Plano Plurianual e no III da 

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

de R$2.129.612,00”.   

Ofício nº 073/2022, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 004/2022, que “Acresce e 

altera dispositivos na Lei Complementar nº 034, de 21 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a 

Taxa de Licença Ambiental, de Expediente de Âmbito Ambiental e de Serviços de Saúde 

Pública, ampliando dispositivos do Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 001, de 

22 de dezembro de 2000) e Revoga a Lei Complementar nº 013, de 17 de dezembro de 2003”.    

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 042/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Denomina de Estrada 

Victorio Fontana uma via pública localizada na Linha 80, no município de Flores da Cunha”.  

Nova Redação do Projeto de Lei Complementar nº 003/2022, de autoria do Vereador Diego 

Tonet, 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”.  

Indicação nº 110/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de um redutor de velocidade em frente às escolas Benjamin Constant, 

Tiradentes e Rio Branco e, também, a instalação de contêineres de lixo orgânico e seletivo 

próximo à escola estadual Horácio Borghetti. 

Indicação nº 111/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que providencie a adequação nos passeios públicos das ruas e avenidas do município, 

conforme determina a Lei Federal nº 10.098/2020. 

Indicação nº 112/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal a 

pintura de uma faixa de pedestres no cruzamento das ruas Júlio de Castilhos e da Paz. 

Indicação nº 113/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que amplie o horário de realização de entrega de roupas pela Comissão Assistencial 

da Secretaria Municipal de Saúde. 



 

Anais 2.706, da Sessão Ordinária do dia 30 de maio de 2022. 250 

Indicação nº 114/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Machado Cardoso, que indica ao 

Prefeito Municipal a ampliação ou a implantação de mais um abrigo de passageiros em frente à 

antiga vinícola Casa Rodrigues, na estrada para Otávio Rocha, na comunidade da Linha 80. 

Indicação nº 115/2022, de autoria da Vereadora Angela Maria Machado Cardoso, que indica ao 

Prefeito Municipal a implantação de tachões na curva da estrada travessão Felisberto da Silva, 

junto à entrada da estrada das Cerejeiras, próximo à empresa Treboll Móveis, na comunidade da 

Linha 80, conforme imagem anexa a esta indicação.   

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício nº 015/2022, da Presidente do LEO Clube Flores da Cunha, Brenda Luísa Dalcero, que 

convida para a cerimônia de abertura da XXXIII posse do gabinete distrital do distrito LD-7, no 

dia 25 de junho de 2022, às 13:00 horas, no Salão Paroquial de Flores da Cunha.  

Convite da escola Leonel de Moura Brizola, para participar do jantar junino, no dia 10 de junho 

de 2022, às 19h30min, no salão da comunidade Pérola.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Diego Tonet. 

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

Vereadores, público que nos acompanha aqui presente e, também, de casa. Trago então nesta 

noite uma indicação que é referente lá na, à rua Júlio de Castilhos e que vai de encontro com a 

rua da Paz, no bairro Aparecida, uma via bastante movimentada, asfaltada, onde que o pessoal 

acaba acelerando um pouco mais do que o permitido dentro da via urbana. E, também, é um 

local onde que existe próximo uma parada de ônibus e, também, o trânsito de bastante pedestres, 

né, devido a existirem escolares, pessoal que vai à faculdade que busca, que pega o ônibus neste 

local, além de muitos moradores que também utilizam ali da via para retornarem dos seus 

trabalhos. Então se faz necessário, neste local, da instalação de uma faixa de segurança, uma 

faixa de pedestres, pra de alguma forma ajudar também os pedestres a fazerem a travessia e 

conscientizarem também os veículos, quem dirige neste local, para que ande também um pouco 

mais devagar. Vale salientar que no início deste ano ocorreu um óbito, um acidente com óbito 

neste local, então é importante que essa demanda também seja atendida. Era isso, Senhor 

Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli. 

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

comunidade que nos prestigia aqui na sessão e, também, em casa, pelo Facebook. Protocolei 

nessa semana um pedido então pra, pra nossa comissão assistencial poder ofertar em horários, 

mais horários a distribuição de roupas que tem sido feita pelo Município. Nós estamos entrando 

aí no inverno antecipadamente e muitas pessoas então procuram o local pra poder também 

conseguir algum agasalho, alguma forma de se aquecer nesse inverno. Então que aquele espaço 

também possa abrir mais turnos possíveis pra ajudar a comunidade nesse período. Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Nesse momento, a palavra 

está à disposição do Vereador Vitório Dalcero.  

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

Vereadores; pessoas aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Os 

integrantes da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 
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Humanos indicam ao Senhor Prefeito Municipal que seja providenciado, por solicitação das 

escolas, conforme visita desta comissão in loco, uma ferramenta de redução de velocidade em 

frente às, à escola Benjamim Constant, escola Tiradentes e escola Rio Branco. A instalação desta 

ferramenta tem um propósito de reduzir a velocidade imprimida pelos motoristas, buscando 

diminuir os riscos de acidentes e atropelamentos principalmente das crianças, com isso, também 

gerando maior segurança a todos. Na escola estadual Horácio Borghetti foi nos solicitado a 

instalação de containers de lixo orgânico e seletivo próximo à escola. Com a disponibilização 

dessas lixeiras, será possível uma melhor organização do descarte de resíduos pela escola e 

população em geral. Dessa forma, vai se evitar o sobrecarregamento de lixo e, 

consequentemente, o mau odor e a proliferação de animais transmissores de zoonoses. Também 

quero defender novamente a indicação que já havia protocolado em abril de 2021, sob o número 

126, onde solicito ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de averiguar, nos passeios 

públicos das ruas e avenidas de nosso município, a existência ou falta de acessibilidade a 

cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção, pois a Lei Federal nº 10.098, de 

19/12/2020, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. Como acreditamos ser muito 

importante oferecer a todas as pessoas uma locomoção adequada, solicitamos mais uma vez a 

atenção a esta indicação. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Angela Cardoso. 

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

Vereadora, Vereadores, aos demais presentes, bem como as pessoas que nos acompanham de 

casa através das mídias sociais. Senhor Presidente, temos como indicação para esta semana a 

ampliação do abrigo de passageiros já existente ou a implantação de mais um abrigo em frente à 

antiga vinícola Casa Rodrigues, estrada Otávio Rocha, comunidade da Linha 80. Indicamos 

também ao Senhor Prefeito Municipal a implantações de tachões na curva da estrada travessão 

Felisberto da Silva, junto à entrada da estrada das Cerejeiras, próximo à empresa Treboll Móveis, 

da comunidade da Linha 80. Senhor Presidente, gostaria agora de passar mais um vídeo com 

novos depoimentos sobre a nossa indicação de ampliação do horário da farmácia no posto central 

do nosso município, lembrando a todos que isso é um pedido do povo e que essa não é só uma 

preocupação minha, mas também da nossa comunidade. Seria isso. (Exibição de vídeo através da 

televisão). Seria isso, Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Clodomir José Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadoras, 

Vereadores, público aqui presente, imprensa; o Chefe de Gabinete, o Senhor Daniel Gavazzoni; 

assessores da Casa, sejam todos bem-vindos. Hoje quero comentar um pouco sobre as visitas que 

nós tivemos essa semana, duas audiências públicas, uma na semana passada, na quarta-feira, 

outra nós tivemos hoje. Então, na quarta-feira passada, o Secretário de Fazenda esteve nos 

trazendo números sobre as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022. Todos nós pudemos 

ver aí que os números mais uma vez surpreenderam, né, arrecadação do Município nesses 

primeiros quatro meses, esses números muitos deles são provenientes da arrecadação do 

pagamento de IPTU principalmente, né, que muitas pessoas optaram por pagar antecipado, né, 

cota única, então esses valores entraram agora, no primeiro quadrimestre, dando um superávit na 

arrecadação. Mas mesmo assim mostram que as empresas que o município que, o trabalho está 

fluindo, as empresas estão faturando, mesmo que ainda a gente escute pessoas reclamando que 

estão sem emprego. E eu volto a dizer, já falei por outras vezes aqui na, nesta Casa, e volto a 
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repetir, que quem quer emprego tem, quem quer emprego tem em Flores da Cunha, tendo tudo o 

que é tipo de emprego! Tem o emprego o especializado, tem o emprego até o primário, todos os 

dias tem empresas procurando, então emprego em Flores da Cunha não falta! Pode faltar outras 

coisas, mas emprego... E a resposta está aí, a arrecadação do Município cada vez aumentando 

mais, graças aos investimento que os governos vem fazendo, trazendo empresas para o 

município, dando mão de obra e deixando a arrecadação aqui, para que o Município reinveste em 

infraestrutura, que é o mais importante. Então as metas fiscais foram apresentadas hoje, então 

nós tivemos aqui também a audiência da Comissão de Saúde, né, Presidente Vitório, onde o 

secretário, a Secretária de Saúde Jane esteve trazendo números também, juntamente com o 

Presidente do Sindicato, da, dos números desse quadrimestre na área da saúde. Então mais uma 

vez nós podemos dizer aqui que Flores da Cunha está de parabéns, continua de parabéns, pelo 

investimento que os governos sempre fazem na área da saúde. Temos algumas necessidades 

pontuais, claro que temos, todos os lugares tem, mas nós temos aqui no nosso município saúde, 

eu não diria de primeiro mundo, mas é um município exemplar. Eu círculo nos municípios ao 

redor de Flores da Cunha e todos comentam a infraestrutura que Flores da Cunha tem, tanto na 

saúde como na educação e como no trabalho. Por isso que nós somos uma cidade pujante, as 

pessoas gostam de vim pra Flores, morar em Flores da Cunha, porque aqui a gente oferece uma 

educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Volto a repetir, tem problemas pontuais, tem, 

são seres humanos que fazem o atendimento, o hospital, as UBSs, e sempre tem alguma 

desavença, principalmente aquelas pessoas que não tem, não tem um princípio de educação, um 

princípio de respeitar a prioridade de quem está no seu lado, acha que a prioridade dele sempre é 

mais importante e às vezes acaba extrapolando. E o recurso dessas pessoas o que que é? É correr 

pra mídia social, colocar no Face a reclamação pra criticando lá o Prefeito, criticando os 

Vereadores, nós Vereadores, criticando o Secretário e, na maioria das vezes, o problema é da 

própria pessoa, que ela exige demais. Mesmo sendo gratuito, ela acha que ela tem direito a se 

sobrepor às outras pessoas, tirar o lugar de outras pessoas. Muitas delas têm, nós conversamos 

aqui, planos de saúde, mas acabam usando o Sistema Único, tirando a vaga de outra pessoa. 

Então isso dá gargalo, dá, em horários de picos dá um excesso de atendimento e nós todos 

sabemos que temos carência de profissionais principalmente na área de saúde do nosso 

município. Eu quero falar também sobre um projeto do Governo do Estado, que todos devem ter 

acompanhado, lançado ainda no ano de 2021, novembro de 2021, que era o projeto Avançar no 

Esporte. Então lá, desde o secretário era o ex-goleiro do Grêmio, o Danrlei, que lançou esse 

projeto, onde que os municípios podiam se inscrever pra arrecadar recursos para investir nas suas 

sedes, no seu município. E Flores da Cunha fez isto! Flores da Cunha se inscreveu em projetos lá 

no início do ano até o final do ano passado e fomos contemplados nesse programa Avançar no 

Esporte. Então nesse programa tinha duas, três modalidades na verdade, que é o Ilumina Esporte 

e a Infraestrutura Esportiva. Então o Município se inscreveu e nós fomos contemplados com 

quatro projetos pra iluminação e infraestrutura nas áreas esportivas. O investimento 

governamental está dividido nas seguintes faixas, então ele dividiu, conforme o número de 

habitantes dos municípios, tinha uma quantidade de projeto que podia ser inscritos. Então 

municípios com até 20 mil habitantes podiam apresentar até 26 projetos, municípios acima de 20 

mil habitantes até 50 mil habitantes, que é o nosso caso de Flores da Cunha, pode apresentar até 

15 projetos de até 600 mil cada projeto. Em contrapartida, nos projetos de infraestrutura, o 

município tinha que no mínimo uma contrapartida de 10% sobre o valor da obra que iria 

executar. E no projeto Ilumina Esporte, o valor que o município tem que investir é em torno de 

30% do valor da obra. Então o Ilumina Esporte prevê a iluminação de espaços de esporte e lazer 

em áreas públicas, ampliando o acesso e a segurança. O projeto consiste no lançamento de edital 

que irá selecionar projetos de órgãos municipais para o financiamento total ou parcial de obras 

de infraestrutura de iluminação esportiva em quadras, campos e outros espaços destinados à 

prática esportiva. Cada projeto não poderá exceder o valor de 400 mil reais e as prefeituras que 

se habilitarem, em contrapartida deverão portar o percentual mínimo de 30% no valor do projeto 

solicitado. Então Flores da Cunha se inscreveu: construir vestiário em campo de futebol do 
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bairro União. O campo do bairro União vocês sabem que é um campo público, não é um campo 

do bairro. O campo de futebol do União é da, quem administra é o Poder Público, a Prefeitura 

Municipal. Então foi no projeto construir vestiário no campo de futebol do bairro União, 

construir vestiário no campo de futebol em São Gotardo. Aqui que houve uma controvérsia, todo 

mundo achava, várias pessoas me ligaram também pensando que fosse no campo do Cruzeiro. 

Tem nada a ver! O campo do Cruzeiro já tem o vestiário dele e é um campo particular, o 

Município não precisa investir, não tem que investir em campo particular. Então essa obra, em 

São Gotardo, é numa área de lazer, lá no final do loteamento Bella Itália. Instalar iluminação no 

campo de futebol do bairro União, instalar iluminação no campo de futebol do bairro Parque dos 

Pinheiros, o campo que nós, foi inaugurado no ano passado, com vestiários novos e, agora então, 

eles foram contemplados também com a iluminação. Então o total desse projeto deu 947 mil, que 

nós aprovamos aqui na semana passada, por unanimidade, todos os Vereadores votaram 

favoráveis, né? Desses valores, seiscentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais 

vieram do Governo do Estado e duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e três são 

recursos próprios do Município, que é a contrapartida que o Município tem que dar nesses 

projetos. Então eu vou passar aqui, até eu acho que foi o Vereador Vitório que falou semana 

passada com relação às fake news, né? Como que pode uma manchete às vezes, com uma 

palavra, ser distorcida pela população? (Exibição de imagens através da televisão). Vocês vejam 

na manchete ali, eu não consigo ler, mas, Vereadores de Flores da Cunha aprovam destinação de 

947 mil para obras em campos de futebol. E numa outra mídia social tem uma outra frase 

também, puder ampliar pra mim ler, que eu estou meio distante, autorização de 900 mil reais 

para área esportiva em pauta na Câmara de Vereadores. Então vocês vejam, uma manchete às 

vezes, eu não estou aqui criticando a mídia, mas às vezes a interpretação da notícia é que trouxe 

essa enxurrada de manifestações no Face, de pessoas que muitas delas nem sabem aonde que é 

Flores da Cunha, mas tem um celular na mão, um Face na mão e se dão no direito de criticar 

uma ação nossa, que nós aprovamos aqui, porque o projeto é pra área esportiva. Só que é, faltou 

de repente aí destacar que é nas áreas de lazer de espaço público, não é em campo de futebol! 

Então muitas pessoas usaram o Face, denegriram a imagem nossa, colocando todos os 

vereadores no mesmo, porque nós aprovamos, o Executivo Municipal também, mas não olharam 

todo o teor do projeto, por isso que às vezes a gente critica, né? Até eu vou pedir pra Marina, 

agora, passar as fotos, pra vocês verem como está a área de lazer do loteamento Bella Itália, lá 

em São Gotardo, pra vocês verem se não merece, não carece de investimentos para a melhoria 

desse espaço de lazer. Aí nós temos uma cancha de futebol de areia totalmente alagado, porque a 

drenagem não funciona, o acesso ao parque também, as telas que circulam os campos todas elas 

estragadas, pro pessoal adentrar, jogar bola às vezes não têm a permissão de entrar pelo portão 

principal, eles furam a tela e acabam usando, então vejam a estrutura como ela está danificada. 

Então o que que o Poder Público vai fazer? Com esse recurso que está vindo agora, do Estado, 

mais a contrapartida, ali são os vestiários, isto, os vestiários foram começado, mas estão 

inacabados já há alguns anos. Então com esse investimento que vem do Governo do Estado, mais 

a contrapartida do Município, o Poder Público vai lá, restaura toda essa área de lazer que atinge 

toda a comunidade de São Gotardo e depois entrega para o bairro, para os líderes do bairro fazer 

a manutenção e pras pessoas usarem esse espaço de lazer. Mas daí a mídia divulgou talvez de 

uma forma equivocada, as pessoas não sabendo o que que era o projeto, não lendo o projeto, não 

acompanhando o que o projeto quis mostrar, aí veio essa enxurrada de críticas ao Poder Público, 

a nós Vereadores, de forma eu digo desleal, porque as pessoas não, não tem a coragem às vezes 

de vim falar cara a cara, pessoalmente pra nós! Eu poderia ter explicado, eu poderia ter como que 

funciona o projeto, por que que esse recurso está vindo aqui pro município. Então eu quero aqui, 

primeiro, é parabenizar o Executivo Municipal, através do Secretário de Esportes, que 

encaminhou os projetos. E eu sempre fui a favor e continuo sendo a favor de toda a emenda que 

venha, a nível estadual ou federal, que vem pro Município, quanto mais melhor. E que qualquer 

projeto que seja lançado, que os municípios possam se inscrever. Então ali o Município foi 

contemplado, três áreas de lazer de esporte que serão beneficiadas para o bem da nossa 
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comunidade. Então eu só quis aqui fazer, não é um desabafo, mas é como as pessoas leem 

matérias, sem ver o conteúdo e já fazem um comentário, uma crítica em cima de um simples 

título. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. No mais era isso. Eu agradeço a atenção de 

todos vocês. Tenham todos uma boa noite! Obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Antonio Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, pessoas que nos acompanham, servidores da Casa, o Bassani; nosso Chefe de 

Gabinete, o Daniel; e todos que nos acompanham através das mídias sociais, sejam todos bem-

vindos nesta noite de 30 de maio de 2022. Senhor Presidente e Colegas Vereadores, nos últimos 

dias tenho literalmente andado pelo nosso interior, numas caminhadas, e com uma certa 

decepção e, também, às vezes com algo que a gente está até que meio que se acostumando, mas 

que não devia ser, né? Não, a gente não, parece que se acostuma, mas a gente não, não temos 

ainda, nós que somos homens públicos e mulheres públicas, que temos a comunidade para 

representar, a gente sente que tem alguma obrigação para se fazer e fazer a nossa parte mesmo 

que ela seja pequena, que não seja de tanta influência, mas sim que leve algum resultado positivo 

sobre o meio ambiente. Então, no próximo domingo, dia cinco, é o Dia Mundial do Meio 

Ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente comemorado no dia cinco de junho foi instituído 

pela organização das Nações Unidas, a ONU, e tem como objetivo chamar a atenção de todas as 

esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos 

recursos naturais, que até então eram considerados por muitos inesgotáveis. A origem do Dia 

Mundial do Meio Ambiente teve início em 1972 durante a conferência das Nações Unidas sobre 

o meio ambiente humano em Estocolmo. A Organização das Nações Unidas instituiu o Dia 

Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado todo dia cinco de junho. Essa data foi 

escolhida para coincidir com a data da realização dessa conferência, que tem como objetivo 

principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para 

a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados 

inesgotáveis. Sempre se achou, durante muito tempo, principalmente depois da revolução 

industrial aí, que, que era só retirar recursos, transformá-los em produtos e em riqueza, e 

acreditando sempre que eles durariam para sempre. E não é o que está acontecendo. Primeiro, o 

primeiro produto que começou a se ter ideia que ele seria inesgotável e não é, é o petróleo. Então 

as pessoas e os governantes começaram a ter essa ideia a partir daí. Nessa conferência, que ficou 

conhecida como a conferência de Estocolmo, iniciou-se uma mudança de modo de ver e tratar as 

questões ambientais ao redor do mundo, além de serem estabelecidas principais ordens para 

orientar a política ambiental em todo o planeta. Apesar de grande avanço que a conferência 

representou, não podemos afirmar, no entanto, que todos os problemas foram resolvidos a partir 

de aí. Então isso foi lá em 1972, então são 50 anos. A importância do Dia Mundial do Meio 

Ambiente. Atualmente existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos 

impactos negativos da ação do homem sobre ele. A destruição constante do habitat e a 

população das grandes áreas, por exemplo, são alguns dos pontos que exercem maior influência 

na sobrevivência das espécies. Tendo em vista o acentuado crescimento dos problemas 

ambientais, muitos pontos merecem ser revisto, tanto para governantes quanto pela população, 

para que os impactos sejam diminuídos. Se nada for feito, o consumo exagerado dos recursos e a 

perda constante da biodiversidade poderão alterar consideravelmente o modo como vivemos 

atualmente, comprometendo inclusive a nossa sobrevivência. Dentre os principais problemas que 

afetam o meio ambiente, podemos destacar: o descarte inadequado do lixo, a falta de coleta 

seletiva e de projetos de reciclagem, consumo exagerado dos recursos naturais, desmatamento, 

inserção de espécies exóticas, uso de combustíveis fósseis, desperdício da água e esgotamento do 

solo. Esses problemas e outros poderiam ser evitados se os governantes e a população 

principalmente se conscientizassem da importância do uso correto e moderado desses nossos 

recursos. Em razão da importância da conscientização e da dimensão do impacto gerado pelo 
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homem, o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data em que merece ser bastante destacada no 

cenário mundial. Entretanto não basta apenas plantar uma árvore ou separar o lixo nesse dia. É 

só um dia e temos que fazê-los nos demais. É necessário que sejam feitas campanhas de grande 

impacto que mostrem a necessidade de mudanças imediata dos nossos hábitos diários de vida. 

Apesar de muitos acreditarem que a mudança deve acontecer em escala mundial e que apenas 

uma pessoa não consegue mudar o mundo, é fundamental que cada um de nós faça a sua parte e 

que toda a sociedade reivindica o cumprimento das leis ambientais. Todos nós devemos assumir 

uma postura de responsabilidade ambiental, pois só assim conseguiremos mudar o quadro atual. 

Então ainda lá, em 72, o tema daquela conferência era o seguinte: a proteção e o melhoramento 

do meio ambiente humano é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o 

desenvolvimento econômico do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e 

um dever de todos os governos. Então essa foi uma declaração há 50 anos atrás e já se tinha os 

estudiosos, já tinham essa ideia e sabiam do futuro que estava por vir, né? E hoje, a gente está 

enfrentando esse problema. E já, em 1992, tivemos a ECO 92, aqui no Rio de Janeiro, a gente 

lembra, alguns lembram bem, né, de todo o trabalho que foi feito aí, mas os resultados acabaram 

não acontecendo de 92 pra cá. Então são mais 30 anos e pouco se viu nessa questão ambiental. 

Falava anteriormente que nós também somos responsáveis, porque no nosso cenário aqui, 

também do nosso município, as nossas estradas do interior aí acabam recebendo lixo e mais lixo 

nas suas margens. Nesse final de semana pude constatar um, também nos lugares que talvez eu 

não imaginasse, o descarte abusivo de materiais que jamais vão se dissolver, né, de origem 

industrial e bastante acumulados nas nossas vias. Então cada um de nós tem que fazer a sua 

parte, tem que buscar também as informações e levar a quem, a quem às vezes não tem essa 

consciência, essa visão de preservação, descarte de pneus, descarte de materiais sintéticos em 

todos os nossos caminhos aqui também pelo nosso interior. Quando a gente fala de turismo e a 

gente se depara com cenas e com entulhos nas nossas margens das nossas estradas. Então é 

necessário se trabalhar também essa questão também da informação. Pra terminar, a gente, 

falando do meio ambiente, o que que é o meio ambiente? Embora muitas pessoas costumam 

associar o meio ambiente a paisagens naturais, esta expressão é mais abrangente. O meio 

ambiente é um conjunto de condições e influências naturais que cercam um ser vivo, uma 

comunidade em que agem e elas estão inseridas. Então é o conceito, é o contexto de tudo o que é 

o nosso planeta é relacionado ao meio ambiente. Não é apenas uma palavra e, sim, algo que se 

deve pensar e levar muito a sério, por governos, por organizações até a nível mundial, mas 

também para cada pessoa, cada ser humano fazer a sua parte. Começa na nossa casa, começa na 

nossa comunidade e no nosso município. Então esperamos que a conscientização aconteça 

também nas nossas pessoas, nos nossos, nas nossas comunidades e que sirvam de exemplos para 

o estado, que sirva de exemplo para o país, para o Brasil, e pequenas ações também às vezes elas 

conseguem atingir o mundo. Também, um outro assunto nesse espaço, quero agradecer ao 

Colega Vitório que recebeu do nosso Colega Vereador de Antônio Prado, o Valdemir Guzzo, um 

texto sobre o nosso frei Salvador Pinzetta. Obrigado, Vitório, pela oportunidade de falar do 

nosso frei Salvador Pinzetta. Então ele retira um texto do jornal Correio Riograndense, de 

03/06/1972, também há 50 anos atrás. O título era, na época, “Morreu frei Salvador”, do Correio 

Riograndense desse dia 03/06/1972. Vitimado por um derrame, na tarde de 31 de maio, faleceu 

em Flores da Cunha o frei Salvador Pinzetta. Religioso, capuchinho, muito popular e conhecido 

por seu espírito de fé, oração e piedade eucarística. Tornara-se religioso aos 34 anos e viveu seus 

26 anos de vida religiosa no convento de Flores da Cunha. Não tinha lá grande cultura, a cultura 

que se aprende nos livros, mas manifestava uma intuição impressionante dos problemas atuais da 

igreja e da vida religiosa. Missionários de renome popular consultavam-no a respeito da 

pregação das Missões. Nos últimos anos de vida, recebera o mandato episcopal para visitar os 

enfermos a quem levava a comunhão. Ele simples, irmão leigo, capuchinho, administrou a 

eucaristia a dom Benedito Zorzi recentemente, quando internado no hospital de Flores da Cunha. 

A tradicional procissão do corpo de Deus, em Flores da Cunha, foi substituída pela procissão de 

enterro do frei Salvador. Um religioso simples, humilde e santo. A morte do justo é o nascimento 



 

Anais 2.706, da Sessão Ordinária do dia 30 de maio de 2022. 256 

de uma nova vida. Com essa reportagem, podemos mensurar o quanto o frei Salvador era 

solidário à sua atuação e tornou-se um religioso amado pela comunidade de Flores da Cunha e 

toda a região. Pra lembrar, que no dia 13 de maio de 2019, o frei Salvador Pinzetta virou 

venerável pelo Papa Francisco e, no dia 27/07/2020, foi aberto o processo de beatificação do frei 

Salvador Pinzetta, em Caxias do Sul. Todo esse envolvimento para tornar o frei venerável servo 

de Deus começou em 1977, cinco anos após a morte dele, em 31 de maio de 1972. Fizemos esta 

fala buscando enfatizar a importância de não esquecermos o quanto é importante nós deixarmos 

registrados os acontecimentos da nossa comunidade para que o exemplo deste texto lido, no 

futuro, as pessoas possam, através de fontes escritas, efetuar os resgates que acharem pertinentes. 

Então é mais um registro que a gente deixa sobre mais um personagem importante na nossa 

história de Flores da Cunha. Pela atenção de todos, uma boa noite e uma boa semana a todos. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Transfiro a Presidência ao 

Vereador Clodomir José Rigo para fazer uso da tribuna. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Angelo Boscari Junior. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos, Colegas 

Vereadores, público presente, assessoria e, também, ao público que nos assiste de casa. Não ia 

fazer o uso da tribuna hoje, porque temos aí também, mais tarde, uma reunião do Homens na 

Cozinha, promovido pelo CDL e estarei participando. A assessora Júlia vai participar da primeira 

parte dessa reunião e, posteriormente, eu vou participar também, pra gente já ir vendo como vai 

ser o evento desse ano que essa Casa irá participar. Mas também tinha a mesma intenção do 

Vereador Clodo de falar sobre as notícias que circularam e quero também contribuir um 

pouquinho, né, endossando já as tuas palavras, Colega, que muitas vezes a gente leva a culpa, 

como se fosse culpa, né? Estamos aqui trabalhando pela população, pelos interesses de todos e às 

vezes uma notícia mal explicada, gera aí uma polêmica. Então acho que deve partir de todos nós 

sempre se, sempre estar a par dos assuntos, né, buscar a informação correta, o teor real daquela 

notícia, pra que não cause também, não disseminar as fake News, faladas também pelo Colega 

Vereador Vitório na semana passada. Ninguém aqui quer errar enfim. Mas o que aconteceu aí no 

alavanca esporte, Avança Esporte, projeto Avançar Esporte, projeto da Secretaria Estadual, 

Flores da Cunha se inscreveu e foi contemplada. Vem esse recurso pro Município e auxilia com 

certeza, né? Tudo que vem pro Município, vai auxiliar aí no desenvolvimento da nossa 

comunidade como um todo. E recurso de Secretaria Estadual de Esporte não tem como ser 

investido em saúde, em infraestrutura, em segurança. Cada secretaria tem a sua, o seu orçamento 

e deve ser aplicado da melhor forma possível. E nós temos todos, todas as demandas, todos os 

setores são prioridade. Claro que saúde, educação, segurança pública vem exigindo cada vez 

mais e devem ser prioridades máximas, mas o esporte, a infraestrutura, o desenvolvimento 

humano, todas são prioridades dentro de um governo. E cabe ao gestor administrar bem os 

recursos, e nós, como vereadores, fiscalizadores, fiscalizar, ver se está sendo bem aplicado esse 

recurso. Então a comunidade às vezes nos procura, mas às vezes não. Prefere criticar antes de 

buscar saber o que realmente está acontecendo, e isso entristece um pouco. Porém sempre à 

disposição pra esclarecimentos do processo, porque o processo da, de destinação de valores pra 

qualquer setor, ele é muito específico. Então tem recurso pra todos os setores e dentro aí de um 

planejamento estratégico, né, feito pelo Estado, pelo Município, e nós acabamos só aprovando a 

ida desses recursos. Então clamo aqui à comunidade, que cada vez mais busque saber na fonte 

segura, na fonte certa, antes de querer fazer a crítica, né? Críticas construtivas são importantes, a 

comunidade é bom que esteja atenta, que esteja participando, acho isso imprescindível, mas com 

fundamento. Daí ampliar o debate e, sim, sanar dúvidas. Quem não quer entender, não vai 

entender nunca! Eles, pessoas que não querem entender, a gente até releva, mas pessoas que 

querem saber um pouco mais sobre os processos, sobre a destinação de recursos, sobre a gestão 

pública, essas sim vão sempre ter a nossa, os nossos esclarecimentos aí. Ouvi muitos falarem: 

por que não investir em saúde? Por que investir em campo de futebol? Não está faltando dinheiro 
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pra saúde. Até, hoje à tarde, tivemos aqui a audiência pública, né, sobre as metas da saúde. Já 

parabenizo a Comissão que organizou, presidida pelo Vereador Vitório, pela Vereadora Silvana 

e Vereador Clodo, mas o que que acontece nas audiências públicas? A comunidade não 

comparece! Então eles acabam não sabendo o que realmente está acontecendo e não tirando as 

dúvidas. Hoje questionamos sobre o sistema de saúde, sobre falta de médicos, que é uma 

realidade no município. A Secretária explicou que existem as vagas, existe até o programa 

federal, né, pra destinação de profissionais da saúde pro Município, porém não, não tem 

interessados. Existe, agora, o concurso público que já foi realizado, municipal, terão médicos que 

poderão ser nomeados aí. Se eles vão aceitar a vaga, daí é outra história. Por isso que a gente tem 

que vir aqui e falar pra população, que existe sim o interesse, o recurso está ali garantido, mas às 

vezes falta profissional, material humano e não tem como forçar uma pessoa a trabalhar. O 

Presidente do Conselho Municipal da Saúde fez uma fala muito importante, muito interessante, 

dizendo que médicos que se formam em universidades federais deveriam prestar aí uma 

contrapartida ao Estado, ao público, porque eles se formaram através de uma instituição pública 

gratuita, então eles deveriam trazer de volta em serviços pra comunidade como contrapartida. 

Podem sim ter seus consultórios, acredito que profissionais capacitados aí devam sim mostrar 

seus serviços pra comunidade, até na iniciativa privada, mas seria muito interessante, deveria ter 

força de lei pra isso, pra que eles também prestassem serviço público como contrapartida da 

forma que eles se formaram em universidades públicas e gratuitas. Nós continuamos levando a 

informação, peço que sempre alguém tenha dúvidas, que nos contate, que a gente vai explicar 

um pouquinho sobre o processo, sobre como é o trabalho de um vereador, como é o trabalho de 

um secretário. Os recursos estão aí disponíveis no Estado, no país, né, através de emendas, 

através das secretarias e a gente cobra que sejam captadas pro Município, pra que retornem, né? 

Tenho acompanhado aí o trabalho de muitos deputados. Essa semana ouvi uma entrevista de um 

deputado federal falando sobre a destinação de recursos das emendas parlamentares dele, que ele 

é um defensor da segurança pública, que ele enviou muitas viaturas, armamento pros municípios, 

e os agentes de segurança questionaram o porquê que ele não enviou recursos pro aumento do 

salário deles. Porque não é possível. O salário cabe à Administração, é o Executivo, dentro do 

orçamento, planejar e dar os repasses quando há o interesse, que muitas vezes também não há o 

interesse. Cabe ao deputado encaminhar então recursos para a aquisição de equipamentos. No 

caso deste, que é defensor da segurança pública, viaturas, armamento, coletes balísticos, enfim, 

coletes à prova de bala. E ele teve que se explicar lá, que não tem como ele encaminhar as 

emendas dele, que eram de dez, quinze milhões pra aumento de salário. Isso foge da alçada dele. 

E as pessoas, os servidores públicos até que deveriam ter esse conhecimento, fazendo esse tipo 

de questionamento. Por isso que é preciso ter um trabalho em conjunto aí sim. As críticas são 

bem-vindas, as sugestões também, mas buscar esclarecimento antes de fazer qualquer crítica em 

redes sociais, que acaba disseminando muito rápido e a gente acaba sendo como vilões das 

histórias e não é verdade. Estamos aqui como vereadores eleitos, pra representar a todos e pra 

levantar aqui todas as demandas e tentar solucionar todos os problemas. É muito difícil, mas a 

gente vai um passo de cada vez. E importante que a comunidade esteja cada vez presente nas 

audiências públicas, pra entender também um pouquinho do nosso processo e saber cobrar da 

maneira correta. Então é isso. Agradeço a atenção de todos e uma boa semana.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo 

Boscari Junior.  

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, a primeira discussão e a primeira votação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 

001/2022, que “Altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Flores da Cunha”. Solicito ao 
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Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão que a Proposta de Emenda à 

Lei Orgânica tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em primeira discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, essa atualização 

então do, da Lei Orgânica Municipal ela se faz necessária pra fixar a idade mínima dos 

aposentados, se não me engano é de 65 anos. E tendo em vista até que nós temos alguns 

servidores que hoje se encontram em regime de licença, eles não estão nem aposentado e nem 

estão trabalhando. Então pra regularizar também a aposentadoria desses servidores, se faz 

necessário então essa inclusão na Lei Orgânica do Município, podendo também então aposentar 

estas pessoas, pra que esses cargos sejam vagos, pra que novas pessoas que venham através de 

concurso público, possam estar então trabalhando e oferecendo serviços pra nossa comunidade. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica nº 001/2022 está em primeira votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os 

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

Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2022 aprovada por unanimidade em primeira 

votação. 

Redação Final do Projeto de Lei nº 035/2022, que “Disciplina a limpeza pública no Município de 

Flores da Cunha, define responsabilidades e dá outras providências”. Solicito ao Secretário que 

faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável, com Nova Redação. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

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

então analisando um projeto que disciplina a nossa limpeza pública do município. É uma 

solicitação também do promotor regional que os municípios se adequem e, também, deem mais 

segurança aos trabalhadores envolvidos no recolhimento do lixo. É algo que tem que sempre 

estar atualizada essas legislações, então estamos fazendo isso agora. E, também, sabendo da 

importância que tem, né, para a população a preservação do meio ambiente, a saúde dos 

trabalhadores e a questão da limpeza é fundamental. E a gente tem visto também a dedicação do 

Município nesse sentido, com o trabalho ali frequente do caminhão de varredura, que foi 

aprovado aqui por esta Casa, que está trabalhando e deixando a nossa cidade cada vez mais 

limpa. Então peço aos Colegas que apoiem este projeto de lei, votando favoravelmente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Redação Final do Projeto de 

Lei nº 035/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. 

Confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Redação Final do Projeto de Lei nº 

035/2022 aprovada por unanimidade.  

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

do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 
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VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, então esta demanda do Procon ela é uma 

demanda bastante importante e que a comunidade cobra desde praticamente início de 2021. 

Sabemos que o Procon, devido a algumas inconformidades, necessitou que fosse fechado, então 

até o momento ainda não se tinha as funções dele, podendo atender a comunidade de Flores da 

Cunha. E esse projeto então ele vem pra estruturar administrativamente, pra dar legalidade as 

funções e pra que ele possa estar atuando dentro da lei e atendendo, assim, a nossa comunidade 

de Flores da Cunha. Portanto sou favorável a este projeto. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, como sabemos, a 

instalação do Procon em nosso município é uma demanda há muito tempo esperada pelos 

consumidores e comunidade em geral. A legislação afirma que o Procon é um órgão público que 

atua primordialmente na proteção e defesa dos direitos dos consumidores e seus interesses na 

esfera individual e coletiva. O Procon tem como objetivo prestar auxílio aos consumidores e 

garantir que as regras previstas na legislação estejam sempre devidamente cumpridas, ou seja, 

oferecer orientação permanente sobre os seus direitos e garantias, informar, conscientizar e 

motivar o consumidor. O Procon também deve controlar e fiscalizar os estabelecimentos 

comerciais, a fim de assegurar que eles estejam atuando conforme a lei, além de apurar a 

ocorrência de lesões contra o consumidor. Portanto sua função é receber e apurar consultas e 

denúncias que foram apresentadas por consumidores individuais ou por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. Ao aprovarmos este projeto, estaremos possibilitando a instalação em 

nosso município de um órgão cuja a sua atuação deverá ser baseada nos princípios de supremacia 

do interesse público sobre o particular. Por isso, sou favorável, Senhor Presidente. Obrigado pela 

atenção! 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, público que nos prestigia na noite de hoje. Também faço minhas considerações a 

esse projeto em relação ao Procon, projeto vindo a essa Casa dia 12 de agosto de 2019, aprovado 

por todos os vereadores aqui da legislatura passada, né, quiserem consultar a ata número 2.522. 

Mas eu acredito que essa demanda, como o Vereador Vitório falou, ela é muito antiga, é uma 

demanda que por muitos governos foi trabalhado e final de 2020, mais preciso perto do dia 26 de 

dezembro de 2020, administração Lídio Scortegagna, foi se instituído e aberto o Procon em 

nosso município. Acompanho aqui os dois projetos, quando venho e o que está sendo aprovado 

hoje, grande semelhança entre os dois projetos. Mas mais que isso, devemos olhar, lógico, o 

interesse do cidadão de bem. Uma das grandes batalhas da Adiflores, dos nossos idosos, 

Vereadora Silvana, foi essa abertura do Procon. Não posso deixar aqui de agradecer, né, e de 

parabenizar a essas pessoas que muito trabalharam e muito pleitearam essa demanda aqui, frente 

ao Poder Executivo, né, a pessoa do Seu José Pelizzer, também foi uma pessoa que muito 

trabalhou, muito se insistiu em relação a esses serviços. E não podemos deixar, né, de agradecer 

também por esse projeto agora ter sido voltado pra Câmara e nós estarmos aqui, na noite de hoje, 

apreciando e votando esse belíssimo projeto, que também, no meu entendimento, vem muito a 

desafogar as demandas do jurídico, como as pequenas causas, e uma, um dos grandes 

incentivadores desse projeto foi o nosso promotor. Então mais uma vez aqui me manifesto 

favoravelmente a esse projeto, que vem dar um certo conforto em relação ao consumidor em 

nosso município. Era isso, Senhor Presidente. Meu muito obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 040/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por gentileza, 
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confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 040/2022 aprovado por 

unanimidade.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente! (Assentimento da Presidência). Senhor 

Presidente, de acordo com o artigo 142, do Regimento Interno, solicito regime de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 042/2022. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Qual a justificativa, 

Vereador? 

VEREADOR DIEGO TONET: A justificativa então, Colegas Vereadores, é que este projeto 

então, de minha autoria, protocolei na semana passada, ele vem para denominar uma via do 

nosso município, mais popularmente no momento conhecida como estrada dos Fontana, que vai 

aqui, logo abaixo dos Fante até a Linha 80, e que passará então a ser denominada como Victorio 

Fontana. O motivo principal desse pedido de urgência é que nesta via nós temos uma empresa 

que está se instalando no município e que ela necessita então pra realizar toda a documentação, 

toda a parte burocrática dela, ela precisa deste adiantamento. Então, por esse motivo, eles estão 

pedindo, estou solicitando o pedido de urgência a este projeto. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 042 está em discussão. (Nenhuma manifestação). Pedido de 

urgência ao Projeto de Lei nº 042/2022 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 042/2022 aprovado por unanimidade.  

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

Redação Final o Projeto de Lei Complementar nº 004/2022 e o Projeto de Lei nº 042/2022; para 

a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 043/2022; para a Comissão de 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos a (Nova Redação do) 

Projeto de Lei Complementar nº 003/2022 e, também, o (Projeto de Lei nº) 042/2022. Passamos 

às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, funcionários desta Casa, a imprensa, público aqui presente e quem nos acompanha 

nas redes sociais. Dia 27, sexta-feira, comemoramos o Dia do Serviço de Saúde. Esta data foi 

instituída pelo Decreto Lei nº 2.497, de 16 de agosto de 1940. Parabéns a todos os profissionais 

que se empenham em garantir um atendimento e serviço de saúde com qualidade e dignidade, 

devem ser homenageados. Parabenizando a Secretária Jane, a secretaria, realmente dizendo, 

repetindo, a Secretária Jane, estendendo aos demais profissionais da saúde do município. 

Obrigado, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Angela. 

VEREADORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO: Então, Presidente Angelo, 

estive apresentando a nossa indicação de ampliação do horário da farmácia do posto de saúde 

central de Flores da Cunha na frente do Andreazza, na nossa praça pública, ali no Centro, 

levando pra comunidade, conhecendo nossa indicação e mostrando também o quanto é preciso, 

recebendo também a ajuda deles quando a gente apresenta essa indicação. Estive também 

escutando as pessoas, os moradores lá da Linha 80, do bairro Videiras. Estive presente também 

na, no almoço ali do, da granja, do bairro Granja União, lavando louça, ajudando as meninas na 

cozinha, no domingo. E, também, finalizando o nosso, os preparativos pro projeto Bola pra 

Frente do nosso grupo Anjos Disfarçados, que vai, vai começar agora, o dia seis, ali no bairro 
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Pérola, com crianças de sete a quatorze anos. Gostaria muito que essa Casa viesse lá conhecer o 

nosso projeto, conhecer também as crianças que estarão sendo atendidas por esse projeto. E seria 

isso, Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, quero informar que a 

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

reunida no dia 25 último, com o Secretário da Administração, César Conz, e o Secretário da 

Educação, Cultura e Desporto, Itamar Brusamarello, e seus assessores, para conversar sobre 

algumas demandas levantadas nas escolas municipais quando da visita da comissão na última 

semana. Ficou acertado que as secretarias estarão efetuando um relatório das demandas 

apresentadas e, posteriormente, enviaremos os mesmos para as direções das escolas. Outra ação 

muito importante da comissão foi realizada na tarde de hoje, com a presença da Secretária da 

Educação (quis dizer, da Saúde), Jane Baggio, e do Presidente do Conselho Municipal da Saúde, 

Senhor Alcides Fontana, aonde tivemos a audiência pública para exposição do relatório de 

gestão municipal da saúde e o relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2022. Em nome 

da comissão, quero agradecer as pessoas que dedicaram um pouco do seu tempo para participar 

da audiência pública. Também comentar que estive no dia de ontem, participando da festa da 

comunidade do bairro Granja União alusiva à nossa Senhora do Caravaggio, realizada no 

travessão Rondeli, na comunidade de São Roque. Além da celebração religiosa, tivemos um 

saboroso almoço servido pela comunidade. Parabéns aos envolvidos pela organização da festa. 

Por hoje é isso, Senhor Presidente. Uma boa noite a todos e a todas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Diego.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, queria citar, na 

última semana também estive presente na audiência sobre as metas fiscais relativas ao nosso 

primeiro quadrimestre. E é muito bom quando a gente ouve do Secretário da Fazenda dizer que 

mais uma vez, assim como o Vereador Clodo também falou na tribuna, a arrecadação irá 

surpreender, né? E isso, de certa forma, também traz uma responsabilidade muito grande pro 

gestor, sabendo que é necessário investir os 25% da receita em educação e 15% na saúde. E 

também, hoje de tarde, na audiência da saúde, onde a Jane esteve presente, a Secretária Jane, 

pudemos perceber o quanto foi esclarecedor os números que ela nos trouxe, ficou um pouquinho 

abaixo dos 15%, mas está ali bem na média, digamos, um percentual satisfatório, visto a 

arrecadação, assim como o Jorge falou. E eu gostaria de mostrar só alguns números. Marina, se 

puder colocar. (Exibição de imagens através da televisão). Referentes aos nossos atendimentos, 

esse gráfico foi passado hoje, na audiência, e nos traz os atendimentos que tivemos na UBS, na 

Irmã Benedita Zorzi, então 44.612 atendimentos, o que representa 66% do total de atendimentos 

em todas as UBSs de Flores da Cunha. Então muitas vezes nós vereadores recebemos e 

percebemos também nas redes sociais que muitos reclamam da demora, o quanto é difícil ter 

acesso ou alguma coisa e reclamam principalmente do atendimento na questão de demora, né? E 

o próprio Alcides, Presidente do Conselho Municipal da Saúde, falou que muitos desses 

moradores que acabam indo na, no posto de saúde, lá na Irmã Benedita Zorzi, poderiam estar 

acessando dentro dos bairros, mas vão no Centro, achando que lá talvez o serviço serão melhor 

atendidos, terão médicos melhores, mas não é verdade, né? Podem muito bem estar sendo 

atendido dentro dos seus bairros. E talvez isso também que a gente vê, a concentração maior no 

posto de saúde central, é o que acaba gerando um atendimento com uma demora um pouco 

maior. Então pedimos aos munícipes que também colaborem nessa questão. Outra coisa que 

queria comentar, também no dia vinte, no dia 26, feriado de Nossa Senhora de Caravaggio, 

queria parabenizar o pessoal do Turismo, na pessoa da Renata, da Vivi, que estiveram junto aos 

pavilhões da festa da Vindima, ajudando na confecção então dos moldes para o Corpus Christi. 
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Eu também estive lá presente, ajudando algumas entidades, Colega Silvana também esteve lá 

presente, e isso é muito bom ver que o turismo, junto com todas as entidades, está ali, se 

colocando à disposição para ajudar pra que tenhamos também um bom evento do Corpus Christi, 

que é um evento que marca muito dentro do turismo da nossa cidade de Flores da Cunha. Por 

hoje era isso. Uma boa semana! Uma boa noite a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, eu, como 

devota de Nossa Senhora de Caravaggio, estive no santuário nesse final de semana, e como é 

bom ver a retomada dos eventos, todos lá ansiosos pela essa volta da caminhada e, também, de 

presenciar a fé de muitas pessoas lá naquele local. Também, na sexta-feira, fui convidada então 

pelo nosso Prefeito César Ulian, pra acompanhar as reuniões de planejamento, que são mensais, 

da equipe de secretariado. Então foi um importante momento de ver o que já foi feito até agora, 

que os secretários apresentam um relatório e, também, o que está sendo programado pra fazer. 

Assim, também terão um sistema que eles vão acompanhar, as metas dos secretários, pra também 

dar mais, dar uma gestão, né, mais planejada pra todo, pra todo o trabalho que vem sendo feito 

pelo nosso Executivo. E gostaria de compartilhar com os Colegas e com a comunidade de uma 

campanha que estamos então fazendo, através do nosso gabinete, que é pra, a carteirinha do 

autista, né, Vereador Vitório, a CIPTEA. Como ela é feita através do site da Fadergs e é de 

forma on-line, mas ela tem 23 itens, 23 páginas para serem preenchidas. Então a nossa assessora 

Marina vai estar atendendo nas sextas-feiras à tarde, os familiares que tenha alguma pessoa com 

a síndrome do, com o transtorno do espectro autista, pra ajudar ela a preencher a documentação 

e, assim, receber a sua carteirinha, que é a CIPTEA. Nós estivemos visitando a Câmara de 

Caxias, lá também eles têm feito essa campanha, porque é muito importante conhecer a realidade 

do nosso município com números e, também, poder auxiliar de forma mais efetiva em políticas 

públicas para as pessoas portadoras então do autismo. Então quem souber, conhecer alguma 

família que tem algum familiar, que forneça aqui o contato da Câmara, pra auxiliarmos a fazer 

essa carteirinha, que tem direitos também, né? Não precisa necessariamente fazer a carteirinha 

pra ter algum direito, mas vale salientar a importância dos números que elas vão nos dar de 

quantas pessoas, hoje, possuem já que não temos essa informação concreta e que será inclusa 

agora, no censo, quando será feito esse ano, terá uma pergunta se a pessoa possui ou não o 

autismo e, assim, as políticas públicas sejam mais efetivas também para esse público. Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

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

acompanham; ainda em tempo, nosso Presidente Élio Dal Bó, do MDB; o Machado, nosso 

colega vereador Luizão e as pessoas que ainda nos acompanham. Como foi comentado aqui, já 

no dia 25, quarta-feira, tivemos a audiência pública do primeiro quadrimestre na Comissão de 

Finanças e Orçamento, e o Secretário Jorge Dal Bó nos trouxe os números do primeiro 

quadrimestre de 2022. Então recebemos, com alegria, o aumento da arrecadação em torno de 

26%, mostra que o nosso povo está trabalhando, nossos investimentos estão acontecendo e nos 

preocupa um pouco também o fato de não ter atingido a meta dos 25% na educação, que ficou 

em 14.47%. Então a gente espera que no próximo quadrimestre ali essa meta seja atingida, os 

25% na educação. Como conversava com o próprio Secretário, acreditamos que seja possível, 

sim, como preconiza a lei e os investimentos aconteçam na área da educação. Também dizer que 

no próximo domingo, dia cinco, é o Dia do Vinho Brasileiro, instituído, né, no nosso município, 

na nossa região, o nosso estado como o Dia do Vinho Brasileiro o primeiro domingo de junho de 

cada ano. Então a gente sabe da importância que esse produto tem para Flores da Cunha e a 

região e nada mais, nada mais exemplar do que termos um dia dedicado a esse produto, que é o 
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primeiro domingo de junho. Então esperamos que as celebrações aconteçam em toda a nossa 

região aqui da Serra Gaúcha e, também, fora dela que tem a ligação com o vinho. Também dizer 

que no dia 26, a comunidade lá do travessão Carvalho também programou a romaria, saindo da 

igreja matriz da Paróquia de Otávio Rocha até a comunidade do travessão Carvalho, que teve 

bastante adesão, muitos devotos foram a pé, motorizados até a comunidade de lá do travessão 

Carvalho, expressar e demonstrar a sua fé e seu agradecimento à Nossa Senhora de Caravaggio. 

Então por essa semana era isso, Senhor Presidente. A todos, uma boa semana. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para as Explicações Pessoais, 

Vereador Clodo Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Na semana passada também 

eu não comentei com relação a nossa Comissão de Educação, que visitou as escolas. No ano 

passado, como presidente então, eu não fazia parte das comissões, e aí eu vi como é importante o 

nosso trabalho das comissões, em conhecer o nosso município, né? E andando nas escolas, a 

gente pode ver a realidade de cada escola, que às vezes a gente escuta muitos comentários de 

professores, de diretores, mas a gente estando lá, presencialmente, a gente vê que a realidade às 

vezes é diferente, né? Então quero destacar todo o investimento que o Executivo fez na educação 

durante o ano passado, continua fazendo. Até pra contribuir com o Vereador Ademir, das metas 

fiscais que não foram atingido a meta, mas isso aí é explicável, por causa que nós sabemos que 

janeiro e fevereiro o Executivo não tem custo com transporte, não tem custo com merenda, 

porque as aulas só começam lá no final de fevereiro e o núcleo escolar está em construção ainda, 

então o investimento está previsto. Eu tenho certeza que no próximo quadrimestre, os dois 

próximos, o Executivo vai atingir então também essa meta. E como sugestão aqui pra nossa 

Comissão de Educação e Saúde, né, Presidente Vitório, talvez a gente pudesse, como comissão, 

também começar a visitar as UBSs, né? Nós poderíamos fazer isso daí, Vereadora Silvana, para 

nós conhecermos também, ouvirmos as pessoas que trabalha nas nossas UBSs qual é a realidade, 

porque vocês viram, hoje, os números apresentados, a demanda ela está extremamente grande, 

então é importante que a gente vá também nessas UBSs ver a realidade de cada umas, pra gente 

tirar a nossa conclusão também, né? No mais era isso, Presidente. Desejar uma boa semana a 

todos e uma boa noite!  

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

Presidência). Muito obrigado, Senhor Presidente! Faço uso desse espaço aqui apenas pra reforçar 

um pedido, da mesma forma, uma manifestação feita por mim aqui já, nessa Casa, no momento 

em que aprovamos uma denominação da estrada dos Bergozza, que muito mais que dar nome a 

estradas e ruas, devemos sim dar acessibilidade e viabilidade daquela comunidade e como de 

todas outras em questão de acessos, pavimentações, sei que a pavimentação daquele determinado 

trecho está para acontecer. Mas nesse final de semana, mais precisamente ontem à tarde, vi uma 

manifestação nas redes sociais em relação a um acidente que aconteceu em frente à capela São 

Paulo, graças a Deus apenas danos materiais, mas fica aqui a nossa preocupação também como 

bancada em podermos dar essas condições, tanto pra aquelas comunidades como todas as outras 

pontuadas pela VRS-814. E, também, reforço aqui a indicação que fez o Vereador Diego em 

relação aos buracos devidos às chuvas extensivas em nosso município, que sejam o quanto antes 

recuperados para que não estragamos mais do que já está o asfalto, em decorrência desses 

buracos, possamos estar presenciando algum acidente envolvendo talvez familiares e amigos 

nossos, acho que essa não é a intenção. Então peço aqui encarecidamente que o Executivo possa 

agilizar, o quanto antes possível arrumar essa, fazer esse tapa-buracos na VRS-814. Era isso. 

Fica aqui meu muito obrigado e boa semana a todos!  

VEREADORA ANGELA MARIA MACHADO CARDOSO: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Senhor Presidente, na última terça-feira, estive reunida com a 

Secretária do Planejamento, Rosiane Pradella, com o propósito de tirar dúvidas e solicitar 

maiores esclarecimento em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2022, que tramita 



 

Anais 2.706, da Sessão Ordinária do dia 30 de maio de 2022. 264 

nesta Casa sobre, 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. Sobre o projeto 

de lei complementar, senhoras e senhores, posso dizer que hoje, como componente da Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação Final, substituindo o vereador Luizão, na conversa que tive 

com a Secretária Rosi, a princípio minhas dúvidas foram esclarecidas e sanadas sobre o 

propósito e o objetivo desse projeto, que conforme ela nos passou, é de apenas uma adequação 

para um futuro, para um projeto que conforme ela nos, para o futuro, e amplo projeto que será 

encaminhado à Câmara de Vereadores sobre o Plano Diretor. Gostaria, para tanto, de esclarecer 

às pessoas aqui presentes e ao público que nos assiste pelas mídias sociais, que dei parecer 

favorável, com ressalvas, sobre esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, pois entendo 

que embora essa comissão tenha cunho eminentemente técnico, também entendo hoje, como 

vereadora desta Casa, o presente projeto poderia ter sido mais amplamente discutido 

principalmente junto à comunidades e às pessoas atingidas, como é o caso dos envolvidos na via 

Otávio Rocha e na via Ângelo Araldi. Conforme também a Secretária de Planejamento nos 

passou, todas as demandas que afetarão principalmente a vida nessas comunidades, nossos 

empreendedores e de nosso munícipe, munícipes em geral serão amplamente analisadas, 

discutidas e tratadas pelo Executivo, com as demais secretarias envolvidas, e que num futuro 

próximo será enviado então um projeto de reforma completo do Plano Diretor Municipal do 

nosso Município. Seria isso, Senhor Presidente. Boa noite e uma ótima semana a todos! 

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

da Presidência). Senhor Presidente e Colegas Vereadores, hoje mesmo, Vereador Guga, 

conversamos sobre essa questão lá da, dos acessos do Martinho e também ali, porque a ideia do 

Prefeito é fazer uma parceria com o Município de Nova Pádua, como é uma rota turística, de ter 

um padrão nas formas de trevo que vão ter nessa via, então de encaminharem um projeto 

conjunto pro Governo, porque são recursos altos que vão ser investidos ali. E estava previsto 

essa semana também a operação tapa-buraco, mas devido ao tempo precisa dias também para o 

asfalto ficar seco e poder fazer a obra. Então vamos ter que aguardar a melhora do tempo, que 

essa semana a previsão é chuva o tempo todo, né? E também, trazer aqui uma boa notícia, que 

tivemos então o vencedor aí da licitação que vai fazer o trevo de acesso à Hidrover. Então 

tiveram empresas que vieram fazer a visita técnica pra participar da licitação, mas no dia da 

licitação, somente uma empresa compareceu, sendo ela a Concresul a vencedora que vai então 

fazer a obra que dá acesso à Hidrover, uma obra muito importante também pras empresas, mas 

os moradores que ali residem e que acessam aí. E também pedir à comunidade e aos Vereadores, 

que ajudem na divulgação das inscrições para o conjunto habitacional João XXIII, no módulo II, 

estão com as inscrições abertas para quem deseja adquirir um imóvel. São apartamentos de 43 

metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e sacada. Então salientar que não 

serão doados, né, toda a pessoa que se habilitar para receber esse imóvel será pago diretamente 

para a Caixa, não tem nenhum valor vinculado à Prefeitura, a Prefeitura somente cedeu o local 

onde foi construído então o conjunto habitacional. Então quem não tem os dados atualizados 

deve procurar a nossa Secretaria de Assistência Social pra atualizar o cadastro e/ou diretamente 

na Avenida Loterias, né, que podem encaminhar os papéis para fazer o financiamento. Salientar 

então que nós tínhamos uma lista de pessoas interessadas em imóveis, aqui no município, acima 

de 600 nomes. E a secretaria então disponibilizou uma pessoa para fazer contato com todas essas 

pessoas, foi conseguido contato com 270 pessoas, demais moradores não estão mais na cidade ou 

não tem mais os dados atualizados para contato, como telefone, e dessas pessoas que passaram 

pela seleção, cento e poucas pessoas foram encaminhados os documentos, mas só quatro 

pessoas, até agora, confirmaram que vão adquirir o imóvel, sendo que nós temos 80 imóveis à 

disposição. Então também, se não tiver um número viável, também teremos problemas na 

execução desse empreendimento. Então pedir a ajuda dos Vereadores, da comunidade, que quem 
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tem interesse em adquirir o imóvel, que faça o seu cadastro o quanto antes. Era isso, Senhor 

Presidente. 

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

Senhor Presidente, ainda em tempo, eu gostaria também de deixar um comentário relacionado à 

revisão do Plano Diretor, visto que também fui o relator desse projeto na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final e queria deixar minha consideração também, né, respeito 

também a fala da Vereadora Angela. Este projeto então, cerca de um mês atrás, ele teve uma 

primeira audiência pública ocorrida no Espaço Cultural São José, posteriormente ele teve mais 

uma audiência que foi elaborada há cerca de um mês depois, nesta Casa, aconteceu e, também, 

tivemos uma reunião com os vereadores da comissão, juntamente com a Secretária de 

Planejamento Rosi, logo depois dessa audiência ocorrida na Câmara de Vereadores, e teve mais 

a reunião que a Vereadora também esteve presente, podendo tirar suas dúvidas. Saliento que é 

um projeto pontual, ele está ali pra resolver alguns problemas da comunidade, algumas 

demandas que vinham sendo solicitados desde o início de 2021 relativas à região de Otávio 

Rocha, ao aeroporto que temos em Flores da Cunha, também a região lá de Nova Roma às 

margens da Antônio Soldatelli, questão de algumas regularizações para as empresas, os espaços 

que estão ali, pavilhões que são alocados e, também, alguma coisa na questão de terras lá de, do 

Alfredo Chaves. Sabemos que foram encaminhadas mais algumas demandas pra nossa comissão, 

todas elas foram, através de ofício, encaminhadas para a Secretaria de Planejamento e tenho 

certeza que numa próxima revisão também poderão ser incluídas. Talvez não puderam ser agora, 

conversando também com a Secretária, demanda de estudo, não é uma coisa rápida, todas essas 

demandas que foram encaminhadas agora estão sendo estudados desde o início do ano passado, a 

questão do aeroporto, que é uma demanda recorrente que estão nos cobrando bastante, o Poder 

Executivo, então tenho certeza que a nossa comissão, enquanto Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final, não tem como analisar a parte, o mérito deste projeto, mas sim a questão 

legal e foi o que fez. Então, com base na lei, o projeto se apresentou legal e por isso teve, de 

minha parte, teve o parecer favorável. Então era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na última quarta-feira, dia 25, a Câmara de 

Vereadores realizou, por meio da Comissão de Finanças e Orçamento, audiência pública para 

apresentação do relatório das metas fiscais do Município referente ao primeiro quadrimestre de 

2022. Hoje, dia 30, na parte da tarde, a Câmara de Vereadores, por meio da Comissão de 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, realizou audiência pública 

para exposição do relatório de gestão municipal da Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 

2022. Estarei participando, na próxima quinta-feira, dia dois, da reunião do Parlamento Regional 

na Câmara de Vereadores de Farroupilha, e a pauta será a carga tributária dos produtos da 

vitivinicultura.  

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

sessão, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 30 de maio de 2022, às 19h53min. 

Tenhamos todos uma boa noite! 
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