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SESSÃO 2.708 – SESSÃO ORDINÁRIA 

13 de junho de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 13 de junho de 2022, às 18h06min. 

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

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

especial ao Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, à suplente de vereadora Angela, aos moradores 

do bairro Nova Roma, sejam todos bem-vindos!    

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente 

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

E-mail do Gabinete do Prefeito Municipal, que encaminha convite para a inauguração da 

pavimentação asfáltica dos 1,5 quilômetros da estrada de Monte Bérico, no dia 11 de junho de 

2022, às 10h30min.  

E-mail do Gabinete do Prefeito Municipal, que encaminha convite para participar da palestra-

almoço com o Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, no dia 17 de junho de 

2022, às 12:00 horas, no Salão Paroquial de Flores da Cunha.  

E-mail do CREAS, que encaminha o calendário de abordagem social realizado no município, 

que ocorre quinzenalmente, nas quintas-feiras, no turno da manhã, para conhecimento dos 

Vereadores.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 123/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de contêineres de lixo orgânico e seletivo na rua João XXIII, próximo ao 

número 2697.  

Indicação nº 124/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um projeto na área social com recursos das embaixadas para 

investimento em turismo para Flores da Cunha. 

Indicação nº 125/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de equipamentos de academia ao ar livre no 

travessão Carvalho, em Otávio Rocha. 

Requerimento nº 017/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer o 

envio de um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa 

informação em relação à alteração de zoneamento das quadras urbanas nºs 201, 202, 203, 204, 

205 e 255, passando de Zona da Indústria, Comércio e Serviços (ZICS) para Zona Mista (ZM), 

constante no 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”.   

Requerimento nº 018/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a substituição do 

parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final sobre 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 
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Complementar nº 013, de 17 de dezembro de 2003”, e também, requer a retirada da Nova 

Redação da mesma propositura. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Presidente da Comissão Especial sobre a Regulação de Leitos e Serviços de Saúde no 

RS da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para participar da 

audiência pública sobre a regulação do acesso aos leitos e serviços de saúde no estado do Rio 

Grande do Sul, no dia 13 de junho de 2022, às 18h30min, de forma híbrida: presencialmente, na 

Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e, de forma virtual, pelo link informado neste e-mail.  

E-mail da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio Grande do Sul, que convida para participar da III Semana Estadual do Migrante, entre os 

dias 20 e 24 de junho de 2022, no teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, conforme 

programação anexa a este e-mail.  

E-mail do Conselho Tutelar de Flores da Cunha, que encaminha o relatório de estatísticas de 

atendimento realizadas no mês de maio de 2022, para conhecimento dos Vereadores.  

Convite da escola municipal 1º de Maio, para participar do Arraiá da 1º de Maio, no dia 10 de 

junho de 2022, às 19:00 horas, nos pavilhões da Vindima.  

Convite da escola municipal Tancredo de Almeida Neves, para participar do Arraiá da Tancredo, 

no dia 11 de junho de 2022, das 10:00 às 14:00 horas, no ginásio de esportes da escola.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário Luizão! 

Seja bem-vindo, depois do seu, sua licença, primeira sessão do Vereador após a licença. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, a Vereadora, funcionários desta Casa, a imprensa, público aqui presente e quem nos 

acompanha nas redes sociais. Indicação 124, justificativa: Solicito que seja analisado e, a 

viabilidade deste projeto para investimento em turismo, pois as embaixadas da Alemanha e da 

Finlândia tem interesse em formar parceria para cidades irmãs no Rio Grande do Sul. O projeto 

seria de equidade de gênero e estruturação onde temos, como exemplo no estado, a cidade de 

Ivoti. Flores da Cunha tem vínculo e parceria com a cidade de Sospirolo, na Itália. Desta forma, 

precisamos rever este convênio para agregar mais em turismo. Certo de seu pronto atendimento, 

agradeço. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Presidente e Colegas 

Vereadores, público aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje faço a 

defesa, hoje faço a defesa de uma indicação ao Senhor Prefeito Municipal para que seja 

providenciado, com urgência, a instalação de containers de lixo orgânico e seletivo na rua João 

XXIII, número 2697, próximo à Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Tarcísia e o Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS). Na última quinta-feira, quando em visita na escola 

de educação infantil Irmã Tarcísia, a Comissão da Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos constatou que a lixeira metálica instalada próxima da escola estava 

cheia e alguns sacos de lixos do chão. Em conversas com as vice-diretoras, as mesmas sugeriram 

a colocação dos containers de lixo seletivo e orgânico na rua João XXIII, número 2697, para 

facilitar o caminhão na coleta de lixo. E ficará próximo ao CRAS, que também poderá utilizar os 

containers para descarte do seu lixo. Lembrando que foi protocolado, no ano passado, a 
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indicação número 214, por este Vereador, que solicitava a substituição da lixeira metálica por 

containers de lixo. Desta forma, contribuindo para as boas ações desenvolvidas no município, 

solicitamos o atendimento a essa indicação.    

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp. 

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

Vereadora; Chefe de Gabinete, o Daniel; suplente de vereadora Angela, pessoal de Nova Roma, 

demais pessoas que nos acompanham nas mídias sociais, servidores da Casa, sejam todos bem-

vindos! Protocolamos nessa semana uma indicação ao Senhor Prefeito Municipal para que seja 

providenciada a instalação de equipamentos de academia ao ar livre no travessão Carvalho, lá no 

distrito de Otávio Rocha. O artigo 6º, da Constituição Federal de 88, combinado à Lei Federal nº 

8.080, consagram a saúde como um direito social que deve ser garantido pelos municípios. Dito 

isso, tendo em vista que a atividade física é elemento determinante e condicionante para o 

essencial à saúde dos munícipes, a presente indicação tem por objetivo dar coro a uma antiga 

reivindicação dos moradores do local para a instalação de equipamentos de academia ao ar livre 

próximo ao salão da comunidade. Lá tem, no travessão Carvalho, tem uma área lá que pertence à 

escola ainda, onde que também tem o campo lá do Esporte Clube Palmeiras, e há algum tempo 

estamos tentando, solicitando para que seja feito uma academia ao ar livre e instalada próximo 

ao local lá, pois o espaço ele está livre, está ocioso e poderia ser ocupado por essa academia ao ar 

livre. Então as pessoas às vezes nos procuram para suas caminhadas e dizem que seria 

interessante ter algum equipamento lá para se exercitarem. Então a gente já fez essa indicação já 

há algum tempo e estamos retornando com a certeza que seremos atendidos. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado!   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as inscrições do 

Pequeno Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Cumprimento o nosso Presidente, 

Vereador Angelo; os demais Colegas Vereadores, a Vereadora, suplente de vereadora Angela, os 

assessores e servidores da Casa, público aqui presente e os que nos acompanham através do 

Facebook. Os Nobres Colegas Vereadores devem ter observado que muitas das minhas falas e 

indicações apresentadas nesta Casa foram voltadas a assuntos e temas ligado a pessoas e famílias 

com o menor poder aquisitivo, as que eu considero que mais precisam da ajuda do Poder 

Público. A semana passada fomos surpreendidos por uma pesquisa que apontou que em torno de 

trinta e três milhões de pessoas estão passando por muita dificuldade em colocar comida na 

mesa, ou seja, estão passando fome. Portanto, a fala que vou realizar hoje é fruto de várias 

leituras e análises publicadas nos meios de comunicação e que expressaram a preocupação com a 

elevação de número de pessoas que passam fome no Brasil, tendo como referência a publicação 

no dia oito de junho, do segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da 

pandemia da Covid-19 no Brasil. A pesquisa foi realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em 

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) criada em 2012. Formada por 

pesquisadores, estudantes e profissionais de todo o país, a rede de pesquisa e intercâmbio é 

independente e autônoma em relação a governos, partidos políticos, organismos nacionais e 

internacionais e de interesses privados. Os dados para as estatísticas foram coletados entre 

novembro de 2021 e abril de 2022 a partir da realização de entrevistas em 12.745 domicílios, em 

áreas urbanas e rurais de 577 municípios, distribuídos nos 26 estados e no Distrito Federal. A 

Segurança Alimentar e a Insegurança Alimentar foram medidas, mais uma vez, pela Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar, que é também usada pelo nosso IBGE. Pude perceber que a 

escalada da fome no Brasil está expressa em pratos cada vez mais vazios, olhares cada vez mais 



 

Anais 2.708, da Sessão Ordinária do dia 13 de junho de 2022. 288 

preocupados e números que permanecem em rápida ascensão. Nos primeiros meses de 2022, um 

contingente de 33,1 milhões de pessoas apresentaram muita dificuldade em colocar comida na 

mesa a nível de passar fome. A pesquisa mostra que mais da metade (58,7%) da população 

brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, podendo ser leve, moderada ou 

grave. O país regrediu a um patamar equivalente ao da década de 1990. São 14 milhões de novos 

brasileiros em situação de fome em pouco mais de um ano. A continuidade do desmonte de 

políticas públicas, a piora no cenário econômico, o acirramento das desigualdades sociais e o 

segundo ano da pandemia da Covid-19 tornaram o quadro desta segunda pesquisa ainda mais 

perverso. A pandemia surge neste contexto de aumento da pobreza e da miséria, e traz ainda 

mais desamparo e sofrimento. Porém, os caminhos escolhidos para a política econômica e a 

gestão da pandemia levaram ao aumento ainda mais escandaloso da desigualdade social e da 

fome em nosso país, aponta Ana Maria Segall, médica epidemiologista e pesquisadora da Rede 

Penssan. As medidas tomadas pelo Governo Federal para contenção da fome hoje são isoladas e 

insuficientes diante de um cenário de alta da inflação, sobretudo dos alimentos, do desemprego e 

da queda de renda da população, com maior intensidade nos segmentos mais vulnerabilizados, 

avalia Renato Maluf, coordenador da Rede Penssan. No Brasil de 2022, apenas quatro famílias 

em cada dez domicílios conseguem manter acesso pleno à alimentação, ou seja, estão em 

condição de segurança alimentar. Os outros seis lares se dividem numa escala que vai dos que 

permanecem preocupados com a possibilidade de não ter alimentos no futuro até os que já 

passam fome. De acordo com a pesquisa, em números absolutos, são 125 milhões de brasileiros 

que passam por algum grau de insegurança alimentar. A fome faz parte do dia a dia de 25,7% 

das famílias da região norte, 21% da região nordeste e 10% na região sul, enquanto a média 

nacional é de aproximadamente 15% das famílias brasileiras. A pesquisa também aponta que as 

mulheres do campo travam lutas diárias pela sobrevivência da família e da soberania alimentar, 

atingindo a 60% dos domicílios, considerando todos os níveis de insegurança alimentar. Pude 

observar pela pesquisa que a fome tem cor. Enquanto a segurança alimentar está presente em 

53% dos domicílios das pessoas que se declaram branca, nos lares com responsáveis de cor preta 

ou parda ela cai para 35%. Em outras palavras, 65% dos lares comandados por pessoas pretas ou 

pardas convivem com restrição de alimentos em alguns dos níveis. Também se observa na 

pesquisa que a fome nos domicílios em que o responsável está desempregado é de 36,1%; baixa 

escolaridade: 22,3%; trabalha na agricultura familiar: 22,4%; ou tem emprego informal: 21,1%. 

Chama a atenção que no final de 2021 e início de 2022, como consequência da crise econômica e 

dos reajustes do salário mínimo abaixo da inflação, muitas pessoas e famílias deixaram de 

comprar alimentos básicos, como arroz, feijão, vegetais e frutas. As carnes têm sido cada vez 

mais ausente nas mesas dessas famílias. Aqui, em nosso município, chama a atenção o 

crescimento de moradores de rua. Li na imprensa local e também recebi por e-mail, que o 

Executivo Municipal, a Secretaria de Desenvolvimento Social, o Ministério Público e a Brigada 

Militar reuniram-se na semana passada, a fim de definir estratégias para o atendimento e 

acolhimento a essas pessoas. Precisamos urgentemente encontrar uma forma e levar dignidade de 

vida para estes moradores. Para concluir, Senhor Presidente, quero deixar uma pergunta para 

nossa reflexão: Sendo o Brasil um dos maiores produtores de alimentos do mundo, não é uma 

contradição que tantas famílias passem fome em nosso país? Obrigado a todos pela atenção! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite a todos mais uma vez, a todos os 

Vereadores, à Vereadora, à Angela que está aqui presente, ao povo aí de Nova Roma que nos 

agracia essa noite com sua presença e a todos também que nos, nos assiste através das mídias 

sociais. Gostaria, primeiramente, de dizer que estou feliz de retornar. Espero que vocês tenham 

cuidado bem da Angela durante todo esse tempo, né? E dizer, Angela, que um mês é pouco, mas 

também dá pra se fazer bastante coisa, dá pra se mostrar bastante coisa. Espero que tu tenha 

aproveitado ao máximo o teu tempo aqui. Talvez não andou as coisas na velocidade que você 
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gostaria, a gente sabe que não é bem assim que funciona, as coisas não andam de acordo com a 

nossa vontade, se tem todo um trâmite que deve de ser seguido e a gente procura cumprir e muito 

das vezes se demora e se demora bastante. Mas quem sabe, numa próxima oportunidade, toda 

oportunidade a gente aprende, né? Aprende e espero que tenha aprendido bastante e, talvez, uma 

próxima oportunidade você consiga mais atingir teus, seus objetivos. Com isso, também quero 

dizer que assim como estou feliz de estar retornando, mas a gente quando fica um pouquinho 

afastado, a gente começa a olhar outras coisas, começa a valorizar outras coisas que muito das 

vezes a gente não, não valorizava, muito das vezes a gente não dava aquela devida atenção. 

Então isso é importante que a gente se retira um pouquinho, para que a gente tenha um olhar um 

pouquinho mais apurado das situações. Mas, aproveitando essa oportunidade essa noite, gostaria 

de comentar que fazer parte do, de um partido político é extremamente gratificante pra aqueles 

que tem vontade de fazer alguma coisa pela nossa comunidade. E eu fico feliz de estar no 

Republicanos, porque o Republicanos é um partido que tem ajudado e ajudado muito a nossa 

comunidade. Hoje tive uma notícia bastante satisfatória, que através de uma emenda do nosso 

Deputado Carlos Gomes, deputado federal, se chegou ao pátio de máquinas da Prefeitura mais 

uma, uma máquina, que vai auxiliar e muito principalmente os moradores da área rural onde o 

Miro, que é o diretor, faz, faz esse trabalho, vai poder estar utilizando essa, essa máquina para se 

ter para os moradores, os munícipes umas estradas com melhor qualidade, estradas essas que no 

Governo César a gente começou a fazer um trabalho diferenciado de abrir as vias, né, e 

cascalhar, compactar, cascalhar, dando a devida atenção para que o trabalho perdure mais, a 

qualidade fique por muito mais tempo. Então essa máquina chegou e eu fico feliz por fazer parte 

de, desse partido político, partido esse cujo deputado é atuante em nossa cidade, já enviou pra 

nossa cidade mais de dois milhões de reais, então é algo que faz toda a diferença dentro de uma 

administração. É dinheiro que, que nem diz o meu amigo Clodo, que defende bastante essa, esse 

tipo de emendas, né, porque é um dinheiro que a gente produz dentro da cidade, acaba indo para 

o governo federal e depois, através de emenda, retorne. Então é muito válido, é benéfico para a 

nossa sociedade isso. Também gostaria de dizer que no, na próxima sexta-feira, dia 17, nós 

temos então a presença confirmada do nosso Vice-Presidente da República Hamilton Mourão, 

que está visitando a nossa cidade. E espero que, através da visita dele, que também ele venha 

conhecer a nossa cidade, conhecer o povo trabalhador, o povo trabalhador que aqui nós temos e 

que também tem esse olhar atento, esse olhar carinhoso para o nosso município, assim como o 

nosso Deputado Carlos Gomes tem com o nosso município, enviando emendas, se preocupando 

com a nossa comunidade e tendo aqui uma atuação bastante forte. Então esperamos que também 

ele, agora, como pré-candidato a Senado, creio que deve de ter êxito na eleição dele e que 

também ele nos agracie, né, Senhor Presidente, nos agracie com muito mais verbas, emendas 

para que seja aplicado na infraestrutura, na saúde, onde quer que for, né, que venha a ser 

aplicado e que nosso município tenho certeza que merece e merece muito, porque nós, nosso 

povo é trabalhador, que levanta cedo e não tem medo de colocar a mão na massa e fazer com que 

nós sejamos um município pujante que nem nós somos, né? O maior produtor de uvas do Brasil, 

o maior produtor de vinhos do Brasil e isso não é por acaso. É porque nós temos aqui realmente 

pessoas que trabalham e faz por onde. Também gostaria de mencionar, que o que me deixa feliz 

também, né, é que o, todo partido que tem esse desejo de fazer por, pelo município, que faça 

campanhas, que seja atuante dentro do nosso município. Eu tenho aqui o Republicanos, nós 

temos o Republicano Mulheres na nossa cidade, né, que tem atuado bastante, bastante forte em 

todas as questões aqui do nosso município, onde a presidente ou presidenta é a Sandra Camargo, 

que vem fazendo um trabalho belíssimo aí junto às mulheres republicanas. E que, no último 

sábado, a gente tinha essa campanha Junho Violeta onde se procurou fazer um trabalho 

juntamente com a sociedade, distribuindo esses panfletos e mostrando a importância de nós 

combatermos a violência contra os idosos. Faço parte da Comissão do Idoso e tenho muito 

orgulho por isso, Silvana, Silvana como Presidente, que vem também desempenhando um papel 

belíssimo. E graças a Deus que me escolhestes a participar dessa comissão, sabe, porque tenho 

muito orgulho, sei valorizar o trabalho e não tenho, não tenho medo nenhum, não tenho resquício 
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nenhum de, de te parabenizar pelo trabalho à frente, né, e tenha a maior sorte do mundo de estar 

contigo nessa, nessa comissão. Pessoal, pra encerrar, eu queria mais uma vez aqui agradecer a 

paciência de todos, né, e dizer que o Luizão está de volta. Muitas pessoas me procuraram me 

pedindo o porquê, o que que tinha acontecido e isso é bacana a gente ter esse contato, né, Senhor 

Presidente, a gente ter esse retorno da sociedade, daqueles que te apoiaram. Eu acho que isso é 

muito bacana, porque se a pessoa lhe apoiou, te deu um voto de confiança e, ainda, há um ano e 

pouco depois, ela ainda está preocupada do que que está acontecendo com o vereador, por que 

que ele não está na Câmara, isso só quer dizer que o nosso trabalho está sendo desenvolvido e 

desenvolvido da melhor maneira possível. Era isso, pessoal! Meu muito obrigado! E tenham 

todos uma boa noite!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Pra encerrar as inscrições do 

Grande Expediente, com a palavra a Vereadora Silvana De Carli. 

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

comunidade que está aqui, de Nova Roma; suplente Angela, bem-vinda; o presidente, o Chefe de 

Gabinete do nosso Executivo, o Daniel Gavazzoni; os assessores, a comunidade que nos assiste 

aqui pelo Facebook. Durante a campanha como vereadora, eu elenquei algumas prioridades pra 

trabalhar aqui como sendo eleita, né? E tenho feito isso com muito orgulho. E acredito que é 

importante a gente sim defender algumas causas, porque elas terão daí voz perante a comunidade 

e, também, perante o Executivo. Quando a pessoa fica cobrando muito uma coisa, uma hora tem 

que acontecer, né? Então apresentamos na, no ano passado, uma lei aqui que foi aprovada por 

vocês vereadores, que criou então o Dia Municipal de Conscientização e Combate à Violência 

contra a Pessoa Idosa aqui do município. O objetivo então era, além do Junho Violeta, que já 

existe, também ter um dia especial para que ações fossem desenvolvidas aqui no município, no 

sentido de conscientização da violência, também promover debates sobre isso, sobre como 

prevenir a violência e no sentido de reduzir esses casos, tá? A nossa Câmara de Vereadores 

aceitou, né, esse projeto e está fazendo um belíssimo trabalho através da Shamila, com os spots 

que estão sendo divulgados na rádio, com chamadas pra população também ter mais acesso a 

essas informações, explicando sobre os golpes, várias formas de violência que os idosos são 

submetidos. A gente sabe que não é uma lei, um dia que vai fazer a diferença, mas que juntos, 

trabalhando constantemente o assunto e por isso que eu defendo o tema idoso nessa Casa, que a 

gente vai fazer mudanças ali na frente. Então é um dia que representa no mundo inteiro as 

manifestações em oposição aos abusos e sofrimentos infringidos a algumas de nossas gerações 

mais velhas. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, pelo menos 15,7% da 

população idosa está submetida a algum tipo de violência, ou seja, um em cada seis idosos sofre 

violência em todo o mundo. São muitos casos de denúncia e a mulher idosa é a mais atingida. E 

muitas dessas situações não são relatadas ou denunciadas. O idoso tem medo da retaliação, por 

isso que ele não denuncia na maioria das vezes. As estatísticas demonstram que vem aumentando 

o número de violência contra a pessoa idosa. O idoso então pode sofrer violência de vários tipos: 

física, psicológica, doméstica, negligência e abandono, institucional, abuso financeiro, 

patrimonial, sexual e discriminação. Então aqui, conforme a nossa cultura, né, a gente pode 

perceber que realmente contra a mulher idosa também é muito presente isso, porque muitas 

vezes essa mulher ela ficou se dedicando sempre à família e ela não consegue se libertar às vezes 

de um abuso desse, porque ela não tem condição financeira pra isso, então muitas se submetem e 

ficam nessa situação. Também, outro assunto que tenho debatido aqui nessa Casa é sobre as 

mulheres, violência na mulher especificamente. Então, na semana passada e h oje, fizemos mais 

uma visita, né, o Presidente Angelo nos acompanhou em visita com o juiz, onde apresentamos a 

ideia então da Procuradoria da Mulher. Então antes de nós apresentarmos o projeto aqui na Casa, 

pra análise e avaliação dos vereadores, consultamos então o capitão da Brigada, o delegado e, 

também hoje, o juiz, apresentando a ideia, qual que seria o objetivo dessa Procuradoria da 

Mulher. A Procuradoria da Mulher já existe a nível federal, na Câmara dos Deputados; a nível 

estadual, na Assembleia; e alguns municípios também estão aderindo a isso. Como a gente não 
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tem aqui no município um trabalho específico sobre a violência contra a mulher, não temos uma 

Casa Viva Rachel, não temos uma Delegacia da Mulher, por muitas vezes as informações ficam 

dispersas. Então foi isso que a gente propôs, ouvindo os envolvidos que atendem diariamente as 

mulheres, que é a Brigada, a Delegacia, o juiz, ouvindo deles quais são a realidade de como 

acontece essa violência, como que chega até eles. E a ideia dessa Procuradoria aqui é reunir as 

informações na Câmara, propor campanhas de divulgação, de conscientização sobre o tema, ter 

um espaço pra essas mulheres virem buscar ajuda no sentido de informação, de poder auxiliá-las, 

né, como conduzir uma denúncia na Brigada, como fazer uma ocorrência policial, buscar os seus 

direitos, saber que elas terão uma medida protetiva que vai auxiliá-las. E aí, algumas coisas que 

nós vamos também com essa Procuradoria depois buscar é que como a gente não tem uma casa 

de passagem em Flores e não tem um espaço onde essa mulher pode ser acolhida, no caso de 

uma violência, de fazer alguma parceria com Caxias do Sul, que já possui esses espaços. Então 

normalmente o que a gente percebeu vindo das autoridades, a violência acontece em final de 

semana, acontece de noite e aí a delegacia já está fechada. Então o que que a Brigada faz? Ela 

pega o casal e vai até Caxias do Sul, com os dois no mesmo carro, né, faz lá o registro da 

ocorrência e voltam os dois pra casa. E aí, vocês sabem o que aconteceu, né, naquela vez que o 

homem colocou fogo na casa e matou a mulher. Voltaram da, do registro da ocorrência e 

aconteceu isso. Então, pra que essa mulher tenha uma garantia, uma proteção maior, que nessa 

noite que foi feita a ocorrência ou precisar mais dias até ela se estabelecer e de forma segura, 

ficasse nessa casa em Caxias do Sul, porque muitas famílias, hoje, moram aqui em Flores da 

Cunha e são sozinhas. Vieram de outros municípios, vem só o homem e a mulher, com os filhos, 

e não tem uma rede de amparo aqui, alguém que possa ajuda-las nessa situação. Então a ideia da 

Procuradoria da Mulher é falar sobre esses temas, poder fazer campanhas e ajudar nesse sentido. 

E também colocar, em prática, a lei que apresentei o ano passado, que ratifica então a lei 

nacional, que é o “x” na mão vermelho, que se alguma mulher estiver sofrendo uma violência, 

ela pode apresentar esse “x” no comércio e, também, ser direcionada para buscar informação de 

como conseguir ajuda. E aí, a gente pode fazer uma parceria com o comércio também, com o 

CDL, através da Câmara de Vereadores. Essas duas leis foram leis propostas pela Câmara, 

aprovadas, mas que não foram colocadas em prática ainda pelo Executivo. Então eu, não 

satisfeita, eu quero que isso aconteça de alguma forma e vamos então aqui, através da Câmara, 

fazer algum movimento a mais. Mas esperamos também que o Executivo abrace essas causas 

porque é de fundamental importância. E outra causa também que me comprometi na campanha 

eram com as crianças. Eu mãe também, sei das dificuldades que muitas passam e foi com muita 

alegria que conseguimos então que o jornal O Florense desse então destaque especial pro grupo 

Teamar, dessas mães que já estiveram aqui, na Câmara de Vereadores, falando sobre as suas 

crianças com autismo. Foram duas páginas de reportagem falando da, do dia a dia dessas mães, 

né? Só quem sabe, quem tem uma criança com autismo, sabe as dificuldades e, por muitas vezes, 

o preconceito que elas passam. Então foi muito legal ver a imprensa também dando essa atenção 

especial, colocando o assunto em tema pra comunidade entender que a inclusão é necessária e 

todos nós podemos fazer isso hoje. Até o exemplo que o Gustavo, que fez a reportagem, falou no 

vídeo do OF Notícias, todo mundo prepara os ambientes, o comércio para os pets, né? Está na 

moda, agora, preparar pra receber os pets, os cachorros. Tem lá o espaço pro pet, tem, né, e essas 

crianças que precisam ser incluídas não tem esse cuidado, essa atenção especial. Elas também 

têm o direito de sair, de ir num parquinho, de ir num restaurante com as suas famílias, então são 

assuntos que a comunidade necessita entender, conhecer, pra poder incluir, porque às vezes não é 

nem por má vontade, é por falta de informação, de conhecimento que isso acontece. Então 

também fui convidada pela rádio Amizade pra dar uma entrevista sobre esse tema, junto com a 

Cris, que é comunicadora da rádio Amizade, que também tem um filho com autismo. E aí, 

apresentamos a nossa contribuição aqui, como vereadora, para que as famílias que tem criança 

com autismo ou até mesmo um familiar adulto, né, porque o autismo não tem cura, é uma 

condição que vai acompanhar essa pessoa pela sua vida toda. Tem a carteirinha de identificação 

da pessoa com autismo, que é a CIPTEA. Então a nossa assessora Marina vai estar na bancada, 
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sempre às sextas-feiras, atendendo as famílias que querem solicitar essa carteirinha. Ela é uma 

solicitação bem complicada de preencher, são 23 páginas no site que tu tem que colocar 

informações, com o laudo médico, então a gente pensou de alguma forma ajudar pra que facilite 

essas famílias a pedirem a sua carteirinha. O por que que é importante ter a carteirinha? Com a 

carteirinha, a gente vai ter números oficiais, saber a realidade desse público aqui no município. 

Hoje o grupo conta com quase trinta, trinta e cinco famílias, então a gente sabe por aí algumas 

que tem autismo, baseado também a alguns dados dos monitores que tem nas escolas, que são 

um direito que essas crianças têm. Mas, fora isso, talvez muitos não estejam nesse círculo e a 

gente precisaria saber pra poder fazer políticas públicas efetivas também para esse público. 

Porque da mesma forma como os idosos, essas crianças elas vão serem, vão chegar a sua fase 

adulta, por muitas vezes não terão mais seus pais pra ajudar e a responsabilidade é da sociedade 

como um todo cuidar dessas pessoas. Muitos não vão ter autonomia pra ter a sua vida, para ter 

uma família, para ter o emprego. A condição do autismo ela tem graus, de leve ao moderado, e 

uma situação que a, não vai falar, que não vai se comunicar, então a sociedade também é 

responsável pela vida dessas pessoas. Então são temas que tenho defendido com muito orgulho 

aqui nessa Casa, trabalhado, me empenhado e espero de alguma forma, o mínimo que eu 

conseguir ajudar, eu ficarei feliz com isso. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada pela 

atenção de todos e uma boa semana!   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as manifestações 

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

Ordem do Dia. (Intervalo). 

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a segunda discussão e a segunda votação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 

001/2022, que “Altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Flores da Cunha”. Como já 

tivemos a leitura dos pareceres, está em segunda discussão. (Nenhuma manifestação). A 

Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2022 está em segunda votação. Os Vereadores 

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

(Processo de votação eletrônica). Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2022 aprovada por 

unanimidade em segunda votação.  

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente e os demais já citados, no 

dia seis, esteve nos visitando o ex-deputado federal e pré-candidato Marcelo Brum. O deputado 

falou de suas emendas destinadas para Flores da Cunha, perfazendo um montante de setecentos 

mil reais. Foram emendas destinadas ao custeio da saúde para o hospital Fátima e pavimentação 

da estrada do travessão Gavioli. Na oportunidade, o deputado falou de sua trajetória no 

Congresso e expectativa para as eleições deste ano. O mesmo foi recepcionado no Galpão da 

Ivete e contou com a presença de lideranças locais e autoridades, como Vice-Prefeito Márcio 

Rech, vereadora Angela e o Presidente do PSB, Almir Zanin. Dia 10, sexta-feira, participei da 

festa junina no bairro Pérola. Sábado, dia 11, pela manhã, participei da inauguração do asfalto na 

localidade de Monte Bérico e, à noite, na Associação dos Motoristas, o jantar e baile organizado 

pelos Anjos Disfarçados. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores e Vereadora; em especial ao Colega Vereador Luizão, bom retorno a esta Casa pra 

exercer o seu trabalho como vereador; cumprimentar os moradores de Nova Roma, assessores e 
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público presente. Então, na última sexta-feira, então graças a Deus, graças ao alívio que a 

pandemia está nos trazendo, então as escolas estão podendo começar a fazer suas festas juninas. 

Nós participamos então lá na escola 1º de Maio, onde tínhamos, lá no Parque da Vindima, mais 

de mil pessoas prestigiando a festa daquela escola. E depois também, a convite do nosso 

Presidente Vereador Angelo, pude representar esta Casa lá em Otávio Rocha, também no filó do 

Grupo de Jovens JUCRI, também lá bastante pessoas participando e isso é importante. No 

sábado, a escola primeiro de, São José também fez a sua festa e, durante os próximos dias, as 

demais também estarão comemorando essa festa São João aqui na nossa comunidade. Acho que 

isso é importante, ver a felicidade e a alegria das crianças, pra elas poder se apresentarem, das 

escolas também, uma maneira de, das escolas, dos CPMs conseguirem arrecadar alguns recursos 

para fazer investimento nas suas escolas. Também, no sábado de manhã, então participamos 

conjuntamente com a maioria, grande maioria dos Vereadores, da inauguração de um trecho de 

asfalto lá na capela Monte Bérico. Felicidade daquelas famílias, daquelas pessoas, eu pude ir um 

pouquinho antes e visitar uns amigos que eu tenho lá naquela comunidade e ver a felicidade 

estampada no rosto daquelas famílias. Por quê? Primeiro, que o Prefeito não prometeu o asfalto, 

a comunidade se uniu, se programou, arrecadaram os recursos e lá fizeram aquela excelente obra, 

um quilômetro e meio com recursos próprios, novecentos e oitenta mil reais. Então ver a 

comunidade, ver as pessoas indo pessoalmente agradecer ao Prefeito César, ao Vice Márcio, 

Secretário de Obras, enfim, toda a equipe da, do Executivo Municipal, pela excelente obra, obra 

de qualidade, custo baixíssimo, beneficiando toda aquela comunidade. Então é isso que nós 

esperamos sempre do nosso Executivo, não fez promessas durante a campanha, e o que ele 

consegue fazer e executar, ele está executando da melhor maneira possível. Então parabéns a 

todos os envolvidos. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Estive na oportunidade, a semana passada, 

reunido com o Secretário de Educação e mais umas famílias da comunidade do bairro Pérola, 

primeiramente para agradecer o trabalho que ele vem desenvolvendo lá e junto ao colégio, 

muitas obras acontecendo no colégio Leonel de Moura Brizola, melhorias significativas sendo 

feitas. Então a partir do momento que a gente vem e reivindica algo, também é importante que a 

gente venha e agradeça. Então nós fizemos esse trabalho a semana passada, juntamente com o 

Secretário, e dando a ele os parabéns, pelas benfeitorias que está sendo feita naquele colégio e 

tantos outros que tem, que tem recebido aí investimentos do Governo Municipal. Também na, no 

sábado de manhã, então mais uma vez falando que estive presente ali, juntamente com as 

mulheres Republicanas, falando da importância do combate à violência aos idosos. Também, na 

parte da manhã, estive juntamente com, com os Colegas Vereadores, na inauguração do asfalto 

em Monte Bérico. Você acabou tirando o que eu ia falar, meu amigo Vereador Clodo, que foi 

muito bacana ouvir falar que ele não prometeu, né? Isso foi, ficou, marcou, né, porque muito das 

vezes a pessoa, na ansiedade de angariar voto, muita das vezes, né, não, me apoia que nós vamos 

fazer. E ali, foi uma fala muito bacana, achei muito interessante que não foi se prometido nada e 

foi uma obra bem rápida, né, pessoal se organizou e logo já saiu o asfalto. Então parabéns, 

parabéns para a comunidade que também, de forma, nos surpreendeu, nos, nos servindo um 

almoço muito bacana, de excelente qualidade. Então ressaltar mais uma vez de que a importância 

de, das famílias que querem, elas têm que querer muito mais do que o vereador e também 

propriamente do Poder Público, porque a partir do momento que eles receberam o telefonema do 

secretário, dizendo pra se organizar, eles, no mesmo instante, já procuraram se organizar, a 

comissão, para que juntasse os recursos da, da base e, assim, essa obra pudesse acontecer. Então 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Diego Tonet. 
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VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Vereadores, público que nos 

assiste. Na última sexta-feira, estive presente então lá em Otávio Rocha, na janta do Circolo 

Vicentini, que também celebrou os 20 anos da entidade. Então queria agradecer as lideranças 

desta entidade, pelas duas décadas que estiveram à frente e pela organização também deste 

jantar. Também na sexta, assim como alguns Colegas, estive no filó lá, promovido pelo Grupo de 

Jovens JUCRI, junto também a Otávio Rocha, queria parabenizar também esta comunidade por 

este evento, sempre engajando toda a comunidade e mostrando a união lá de Otávio Rocha. 

Assim como meus Colegas, também no sábado de manhã, estive na inauguração dos 1,5 

quilômetros lá da estrada de Monte Bérico. E me emocionou bastante aquela senhorinha, a Dona 

Inês, moradora mais antiga, inclusive é tia da minha mãe. E olhar na cara daquelas pessoas que 

aguardaram durante uma vida inteira, ela mesmo relatando também, relatou ao Prefeito, muitos 

já se foram e não puderam prestigiar uma obra, uma pavimentação passando na frente das suas 

casas. Então agradecer todos eles pela acolhida, em especial às famílias Grizon, família do 

Flavio Scopel lá também, que muito bem se engajaram, junto à comissão dos moradores, para 

que a obra fosse possível de acontecer. Também ontem, domingo, estive novamente em Otávio 

Rocha, no menarosto festivo alusivo então à Festa de Santo Antônio, ao qual se comemora no 

dia de hoje. E agradecer então todos os festeiros e a comunidade que também promoveu o 

menarosto lá, que é o nosso prato típico aqui de Flores da Cunha. Também queria lembrar, de 

um modo especial, que amanhã, dia 14, é o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma causa que 

eu muito defendo aqui, estamos no mês do Junho Vermelho, criado por mim no ano passado, e 

queria deixar então um abraço apertado a todos os doadores e pessoas que abraçam esta causa 

nobre e que salva vidas. E também, por final, queria lembrar que nesta quarta-feira, então 

estaremos iniciando na nossa cidade mais um evento de Corpus Christi, um evento muito 

representativo dentro da nossa cidade, seja pela fé das pessoas que sempre se colocam à 

disposição e, também, sabemos que é um evento que atrai muitos turistas, muitos visitantes e 

sempre deixam um olhar especial para todas as pessoas de diversas cidades, né, fora do Brasil 

também, com um olhar especial aqui pra Flores da Cunha. Então fica o convite para todos que 

puderem estar prestigiando na quarta-feira, também colocando as mãos na serragem, eu digo, né, 

ajudando e, na quinta, estando lá visitando e prestigiando essas obras de arte pelas ruas de Flores 

da Cunha. Por hoje era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Carlos Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente, comunidade de Nova Roma aqui, muito bem representada, 

meu muito boa noite a todos. Quero aqui também falar do Corpus Christi, um belíssimo e 

grandioso evento que acontece no nosso município, no decorrer dessa semana se encerrando no 

final de semana. Um evento que mobiliza entidades, pessoas, turistas que visitam Flores da 

Cunha. Já presenciei edições que foram divulgados números na imprensa, com mais de cinquenta 

mil pessoas que passaram durante os dias de evento. Também tive a grata oportunidade de 

trabalhar por esse, por esse evento, por esse município, né, desde a, da colocação dos moldes, da 

pintura de serragem, do planejamento do evento, das entidades, enfim, divulgando o município 

naquele dia por todas as pessoas que passavam por ali. E sei muito bem do esforço que cada um 

tem, cada entidade, inclusive pertenço a um grupo que faz o tapete lá também. E muito nos 

orgulha, Senhor Presidente, de estar representando aquela entidade com um tapete de Corpus 

Christi. Então fica aqui também uma grande lembrança, né, de um grande evento que esse 

município celebra nos próximos dias. Quero aqui também me solidarizar aos nossos produtores, 

que nos últimos dias tiveram, infelizmente da mesma forma, vejo que às vezes é preciso frio, 

mas a geada não veio tão forte, mas também causou alguns estragos no interior do nosso 

município, principalmente as verduras, né, o pessoal que não tem coberto em estufas, acabou 

causando, queimando essas verduras, outras variedades como tomate, por exemplo, e diversos 

outros produtos que vai vim encarecidamente. Aqui já falei, por várias vezes na tribuna, em 
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relação à alta dos preços, o Vereador Vitório também abordou um assunto em relação ao poder 

aquisitivo das famílias de baixa renda, a dificuldade, né? O produtor que tanto trabalha, tem seus 

custos fixos já altos. Lamento aqui a alta dos combustíveis, como sempre falei e, agora, vem com 

esses custos não fixos que acabam avariando a sua produção. Outro assunto que eu quero 

levantar ainda aqui nessa Casa, vem de encontro à revitalização da avenida 25 de Julho, que 

aprovamos aqui o pagamento, enfim, da premiação, tudo mais, e até o momento aqui nessa Casa 

não veio o assunto ainda, os vereadores pelo menos da bancada do MDB ainda não tiveram a 

oportunidade de ver o projeto, o Executivo não veio discutir, a comunidade lá fora espera ansiosa 

como os empresários que daquela, da via, o comerciante que vai ser impactado pela reforma, né, 

espera ansioso também pra poder debater esse assunto. E, enfim, é um, pra encerrar, Senhor 

Presidente, a gente espera aí que nos próximos dias possamos dar sequência a esse assunto. 

Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Em tempo, Senhor Presidente, quero 

cumprimentar os moradores da comunidade de Nova Roma, obrigado pela presença; 

cumprimentar o Bassani; e desejar um bom retorno ao nosso Colega Vereador Luizão. Como 

informei na semana passada, a Comissão da Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e 

Direitos Humanos esteve visitando as escolas de educação infantil públicas e conveniadas do 

nosso município. Como comissão, estivemos conhecendo as estruturas das escolas e conversando 

com as direções sobre o RH e questões de vagas. Ficamos felizes em perceber que nossas 

escolas, de maneira geral, estão muito bem estruturadas e disponibilizando aos seus alunos um 

atendimento de qualidade. Quero agradecer a parceria do Vereador Clodomir e da Vereadora 

Silvana e das assessoras Júlia e Morgana. Também dizer que estive na última sexta-feira, dia 10, 

juntamente com os Colegas Vereadores Barp e Diego, prestigiando o jantar alusivo aos 20 anos 

de fundação do Circolo Vicentini de Flores da Cunha, realizado lá no Hotel Restaurante Dona 

Adélia, em Otávio Rocha. Quero parabenizar a associação, pela passagem do seu aniversário de 

fundação e desejar sucesso em seus projetos. Vida longa ao Circolo Vicentini de Flores da 

Cunha. Também dizer que estive participando, com os Colegas, no dia 11, da inauguração do 

trecho de 1,5 quilômetro de asfaltamento da estrada em Monte Bérico. Ao meio-dia, fomos 

agraciados com um saboroso almoço preparados e servidos pelos integrantes da comunidade, 

numa demonstração de união e cooperação entre os membros da comunidade de Monte Bérico. 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereadora Silvana De Carli 

está com a palavra.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, usamos sempre este espaço pra 

relatar as atividades feitas durante a semana. Então, como o Vereador Vitório falou, as visitas às 

escolas infantis foi muito importante conhecer a realidade e saber que nossas crianças estão 

sendo bem cuidadas e bem atendidas. Algumas demandas foram levantadas e, também, o 

Vereador Vitório já encaminhou. Vamos também, enquanto comissão, buscar sempre dar melhor 

qualidade para esse assunto. Também, como o Vereador Clodo, estivemos na quarta-feira, lá em 

Alfredo Chaves, conversando com os moradores de mais uma importante obra que está sendo 

executada com asfaltamento, então que vai ser ampliado mais uns 500 metros pra várias famílias 

que lá residem também, contribuindo, como todas obras do Município, a contrapartida do 

morador sempre é fundamental pra estar, dar justiça e igualdade entre todas obras que são feitas. 

E, na sexta-feira, então estive em Caxias, na igreja dos Capuchinhos, junto com a Bárbara, que é 

a nossa embaixadora aqui do Recanto da Compaixão em Flores, fazendo um tapete de Corpus 

Christi, que representa os 125 anos de atuação dos capuchinhos aqui no Rio Grande do Sul e, 

também, do Recanto da Compaixão. Esse mesmo tapete vai ser feito na quarta-feira, aqui em 

Flores da Cunha, e mais um outro tapete também dos 80 anos de missão aqui no Rio Grande do 
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Sul que foram propostos pelo Frei Edson. Então muito importante, como os Vereadores falaram, 

esse é um dos maiores eventos religiosos do nosso município, atrai muitos visitantes. E também 

a romaria do Frei Salvador, que nesse ano vai ser no domingo, que também vem muitas 

caravanas em devoção ao nosso frei, que também completa 50 anos de falecimento nesse ano. 

Então é muito importante a gente divulgar, convidar as pessoas, certamente vai ter, teremos um 

público muito expressivo. E como o Vereador Guga, eu também fui do Turismo e, também, 

coloquei a mão na massa pra fazer os tapetes, na época até colocar o cipreste lá nas máquinas pra 

moer a gente fazia pra poder dar a volta, porque a estrutura do Turismo sempre foi muito 

pequena e a gente tinha que estar ali também fazendo essas atividades, para que o evento fosse 

um sucesso como é. Então dar os parabéns aí pra equipe que está muito engajada, a Renata, a 

Vivian também estão à frente aí desse importante evento do nosso município. E agradecer muito 

a receptividade dos moradores de Monte Bérico, sem dúvida a gente se sentiu muito bem na 

comunidade e ver a alegria estampada lá e o reconhecimento de que foi feito uma obra de 

qualidade. Até os moradores falaram que não acreditavam por que que estavam fazendo tanto lá, 

de colocar tanta pedra embaixo, enfim, mas é um asfalto que vai durar por muitos e muitos anos. 

Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Ademir Barp está 

com a palavra.  

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

Vereadora, pessoas que ainda nos prestigiam. A exemplo dos Colegas, também fazer um 

pequeno relato das atividades do final de semana. Então no sábado, sábado, na sexta à noite, 

perdão, a gente esteve se reunindo lá no hotel Dona Adélia, comemoração dos 20 anos do 

Circolo Vicentini, ao qual faço parte e muito me orgulho esse trabalho que é feito pelo Circolo 

em intercâmbios e preservação da nossa cultura. Então na sexta-feira, dia 10, estivemos lá 

prestigiando o trabalho da Presidente, a Margarete Menin, e agradecer ao Colega Diego, o 

parceiro Vitório, Colegas que se fizeram presentes também naquele jantar, juntamente com o 

Prefeito César. Então mais tempo de vida e mais trabalho para o Circolo Vicentini e toda a sua 

equipe. No sábado, como os Colegas já que me antecederam mencionaram, 1,5 quilômetros 

inaugurado de asfalto, lá na comunidade de Monte Bérico, e aquela calorosa recepção e a alegria 

daqueles moradores. Então a gente sabe da importância que o asfalto tem pras nossas famílias do 

interior e, em Monte Bérico, não foi diferente. Então esperamos que possamos continuar levando 

essas benfeitorias para o nosso interior. E agradecer também pela receptividade e aquele 

saboroso almoço que tivemos ao meio-dia. À tarde, estive então na festa junina da escola 

Francisco Zilli, de Otávio Rocha. Um belo evento, um sucesso também aquele evento da escola 

Francisco Zilli, na sua festa junina desse ano. Sábado à noite, então jantar promovido pelo grupo 

Anjos Disfarçados, então um belo trabalho também realizado por essa equipe, lá na Associação 

dos Motoristas de Flores da Cunha. Ontem então, dia 12, o almoço em comemoração da Festa de 

Santo Antônio, em Otávio Rocha, aquele belíssimo menarosto, contando com a presença de mais 

de setecentas pessoas, degustando o nosso prato típico de Flores da Cunha. A exemplo de Flores 

da Cunha, que confecciona seus tapetes de Corpus Christi e atrae muitos turistas e envolve toda a 

comunidade, entidades, empresas e pessoas, Otávio Rocha também irá promover a sua 

manifestação, a sua celebração de Corpus Christi, com a confecção dos tapetes também lá no 

terceiro distrito. Então os tapetes são algo que demonstram a nossa fé e que atraem turistas e 

levam o nome de Flores da Cunha na sua divulgação também a nível nacional esse trabalho todo 

realizado pelos nossos munícipes. Então parabéns a todos os envolvidos, tanto aqui no município 

de Flores da Cunha como lá no distrito de Otávio Rocha. Por ora era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na última sexta-feira, dia 10, os Vereadores 

Diego Tonet, Ademir Barp, Vitório Dalcero representaram esta Casa no jantar em comemoração 
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aos 20 anos do Circolo Vicentini de Flores da Cunha, no Hotel e Restaurante Dona Adélia, em 

Otávio Rocha. Também, no dia 10, o Vereador Clodo Rigo representou esta Casa no Arraiá e 

Filó da escola 1º de Maio, no Parque da Vindima Eloy Kunz e, também, no filó do JUCRI, lá em 

Otávio Rocha, aonde também estiveram presentes o Vereador Diego e Ademir. Estive 

representando esta Casa na solenidade de inauguração da pavimentação asfáltica de 1,5 

quilômetro da estrada da comunidade de Monte Bérico, obra esta realizada em parceria com os 

moradores. Também, no sábado, dia 11, à noite, estive na cerimônia de encerramento do curso 

de sommelier internacional da UCS-FISAR, na Escola de Gastronomia de Flores da Cunha. Em 

virtude do feriado de Corpus Christi, na próxima sexta-feira não haverá expediente na Câmara. 

Convido a todos que nos assistem e aos Colegas que participem da confecção e das celebrações 

dos tapetes de Corpus Christi, evento este que atrai muitos visitantes e turistas para o município 

de Flores da Cunha e é um dos nossos eventos oficiais mais bonitos e visitados. Quero 

parabenizar o Vereador Ademir Barp que esteve aniversariando no último dia 07, e a assessora 

de Comunicação Shamila Carpeggiani, que estará aniversariando no próximo dia 18 deste mês. 

Parabéns, felicidades a todos, a vocês dois, muita saúde e paz. 

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

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 13 de junho de 2022, às 19h26min. Tenhamos 

todos uma boa noite! 
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