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SESSÃO 2.709 – SESSÃO ORDINÁRIA 

20 de junho de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 20 de junho de 2022, às 18h06min. 

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

sessão; em especial, aos familiares e amigos do senhor Sergio Fontana, que será homenageado 

nesta noite; e também, a todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de 

Vereadores.     

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: 

Ofício nº 074/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 045/2022, que “Autoriza a transferência 

de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima e autoriza a abertura 

de um Crédito Adicional Especial no valor de R$250.000,00”.  

E-mail do CREAS, que retifica o calendário da abordagem social informada no e-mail anterior e 

informa que somente foi trocada o turno da abordagem, passando para a parte da tarde.  

E-mail do CREAS, que encaminha o link para realizar a avaliação do primeiro encontro do 

seminário “Conhecendo o SUAS: Um olhar sobre as expressões da violência no contexto 

familiar” ocorrido no dia 31 de maio de 2022.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 126/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada uma parada de ônibus coberta na via Vêneto, nº 395, no 

Residencial Colina de Flores, no bairro Colina de Flores.  

Indicação nº 127/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam revistos os parâmetros de faixa de reserva e de faixa não edificável da via à 

Otávio Rocha (antigo braço da ERS-122), via que liga a sede do município de Flores da Cunha 

ao distrito de Otávio Rocha (3º distrito), conforme descrição no artigo 36 do Projeto de Lei 

Complementar nº 003/2022. 

Indicação nº 128/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a reforma total da pracinha, dos banheiros públicos e dos 

brinquedos infantis na praça do Imigrante, com as adequações dentro das normas de 

acessibilidade. 

Indicação nº 129/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o conserto no ginásio poliesportivo, com as adequações dentro 

das normas de acessibilidade, conforme imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 130/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a substituição do contêiner de lixo seletivo na rua Cremona, próximo ao número 1091, 

no bairro São Gotardo. 

Indicação nº 131/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto da pavimentação na rua 25 de maio, próximo à igreja do bairro São José, 

conforme imagens anexas a esta indicação. 

Requerimento nº 019/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de 

um requerimento ao Líder da Bancada Republicanos para que tome as providências sugeridas 
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pelo Jurídico desta Casa, em anexo, em relação ao Projeto de Lei nº 044/2022, que “Institui a 

Semana Municipal de ações voltadas à Lei nº 11.360, de 2006 (Lei Maria da Penha), nas escolas 

de ensino Fundamental e de Médio, Públicas e Privadas”. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que encaminha carta do Secretário Estadual de 

Desenvolvimento Econômico, Deputado Edson Brum, que informa dados locais e regionais do 

projeto “Juro Zero” desta secretaria, para conhecimento dos Vereadores.  

E-mail do Tribunal de Contas da União (TCU), que informa a realização da segunda etapa do 

Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), no dia 15 de junho de 2022, às 10:00 

horas, com transmissão ao vivo pelo canal do TCU no youtube.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

Vereadores; em especial, à família do senhor Sergio Fontana; demais público aqui presente e os 

que nos acompanham através do Facebook. Defendo hoje a indicação que protocolei ao Senhor 

Prefeito Municipal para que providencie, o mais rápido possível, uma parada de ônibus coberta 

na via Vêneto, número 395, no residencial Colina de Flores, no bairro Colina de Flores. A parada 

de ônibus é uma reevindicação das famílias que residem naquele local. Quero destacar a 

presença da Senhora Beatriz, que presenceia todos os dias a falta que faz um abrigo para proteger 

do sol e da chuva os estudantes e trabalhadores que residem próximo ao endereço mencionado 

enquanto aguardam a chegada do ônibus. Obrigado, Senhora Beatriz, pela presença na noite de 

hoje nesta Casa. Com o atendimento desta indicação, estaremos protegendo nossos alunos e 

usuários das mudanças climáticas repentinas que vierem a ocorrer. Diante do exposto, 

solicitamos o atendimento a esta solicitação. Obrigado, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp. 

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

Vereadores e Vereadora; pessoas que nos acompanham, servidores da Casa; em especial, família 

de Sergio Fontana, homenageado da noite, sejam todos bem-vindos! Ocupo este espaço, Senhor 

Presidente e Colegas, para fazer defesa a uma indicação que protocolamos na semana passada, 

onde indicamos ao Senhor Prefeito Municipal que seja revistos os parâmetros da faixa de reserva 

e faixa de não edificável na via Otávio Rocha, antigo braço da ERS-122, que liga a sede do 

município de Flores da Cunha ao distrito de Otávio Rocha, conforme proposição da PLC 

03/2022, com descrição no artigo 36 do presente projeto. Essa indicação se prende ao fato de 

solicitar a revisão e adequação das medidas da faixa de reserva e a faixa não edificável na via 

Otávio Rocha, antigo braço da ERS-122, via que liga a sede do município de Flores da Cunha ao 

3º distrito, uma vez que essa faixa contempla 40 metros para cada lado da via a partir do seu 

eixo, totalizando 80 metros a partir do eixo que estende-se, que esta, entende-se que esta 

metragem não é necessária em toda a sua extensão. Então a gente está solicitando ao Prefeito 

Municipal, a sua equipe que dê uma olhada com um pouco mais de carinho ali, porque não é em 

toda a sua extensão que seria necessário toda essa metragem, todo esse espaço nas margens da 

estrada. A gente sabe que tem ali uma parte ali que tem as margens do rio Curuzu, mas em 

outras, em toda a sua extensão, em outros locais não seria tão necessário todo esses metros a 

partir do centro da estrada. Então a gente solicita ao Prefeito Municipal, a sua equipe, para que 

reveja essa posição do presente projeto. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito boa noite, Senhor Presidente; Colegas 

Vereadores, Vereadora, público aqui presente, pessoas da família do seu Sergio Fontana, vejo 

aqui Chefe de Gabinete, vejo aqui também o Subprefeito de Otávio Rocha e demais pessoas, o 

Machado, a Beatriz. Faço defesa da minha indicação, onde indico ao Senhor Prefeito a reforma 

da pracinha da frente do hospital, a praça do Imigrante, um lugar que muito frequentado vejo 

pelas escolas, um espaço recreativo interessante pra se trabalhar. E muito, muita das 

oportunidades que se procura por aquele espaço, se denota atos de vandalismo, pichações, 

questão sanitária não adequada ao uso comum, né, de quem necessitar usar. Então a gente leva a 

conhecimento mais uma vez, sei que tem a emenda ainda impositiva do João Paulo também, que 

foi uma intenção dele, enquanto vereador na época, da mesma forma ter esse espaço revitalizado 

e proporcionar, né, aos turistas um espaço com mais segurança, mais iluminação, até porque tem 

muita gente que, do hospital, já ouvi muitas reclamações de pessoas que ficam lá, com pessoas 

de sua família e se sentem muito, é muito perigoso, pelo que eles falam aquele local. Eu tenho 

aqui também a indicação de número 129, que providencia aqui alguns consertos, conforme 

imagens anexas à indicação, no nosso ginásio Poliesportivo. Então a gente pede atenção do 

Secretário da Educação, da mesma forma do diretor do DMD, seja analisado aí, o quanto antes 

puder fazer esses devidos reparos, de alguma forma às vezes desgaste natural, mas claro, que a 

gente possa estar aí dando uma estrutura adequada, dando uma melhor, né, cobrindo o que hoje 

não está coberto. Era isso. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

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

Vereadora aqui presente; gostaria de cumprimentar a família do nosso saudoso Sergio Fontana; 

também ao Bruno Debon, Subprefeito de Otávio Rocha; ao Daniel Gavazzoni, Chefe de 

Gabinete; e a todos que nos assistem nesse momento nas redes sociais. Tenho como indicação 

essa semana e fico feliz de falar de container de lixo, porque há minutos atrás, a gente teve uma 

informação do Prefeito, que se chegou mais 50 pares de containers de lixo na, pra Prefeitura, 

agora falta o adesivamento deles e, logo em seguida então será destinados aos locais que ainda 

estão faltando. E com certeza essa rua em São Gotardo, a Cremona, pode ter certeza que vai ser 

contemplada, porque lá existe uma que está danificada. E vocês sabem, o pessoal está acabando, 

largando o lixo na rua e os cachorros vem e faz todo aquele extravio de lixo. Então que bom que 

a gente teve essa notícia e, consequentemente, nós vamos estar então suprindo essa necessidade. 

Também falar de uma indicação onde o meu amigo Bassani me chamou mais uma vez pra gente 

estar indicando, né, Bassani, muito obrigado pela confiança, da rua 25 de maio, que é ali no 

bairro São José, que realmente precisa de uma atenção, de um cuidado, pra que venha a ser 

arrumada. E pode ter certeza que o Executivo vai também vai estar dando esse suporte aí pra 

esses moradores. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Cumprimento o Presidente desta Casa Legislativa 

Angelo, Vice Clodo, Secretário Luizão, Colegas Vereadores, Vereadora, pessoas que nos 

acompanham nessa noite; Subprefeito de Otávio Rocha, o Bruno;  Chefe de Gabinete Daniel; 

vejo aqui o Beto Finger, nosso companheiro de Lions, que bom que estejam aqui; em especial, a 

família Fontana, homenageada da noite; servidores, sejam todos bem-vindos! A gente sempre 

traz algum assunto referente à comunidade, à sociedade, às pessoas, a entidades e, hoje, eu 
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gostaria de falar sobre as eleições que vão acontecer nesse ano. Então um breve relato, porque 

vão ser muitas as mudanças, talvez não sei se sejam todas cumpridas, todas as que gostaríamos 

que acontecesse nesse período eleitoral, nessas eleições que sempre são conturbadas. Então tem-

se um, as leis, teve-se umas resoluções, eu gostaria de compartilhar com os senhores e a quem 

nos ouve através das mídias sociais. Antes de cada eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, do 

TSE, edita uma série de resoluções para orientar os candidatos, partidos políticos, eleitores sobre 

as condutas permitidas e vedadas durante o processo eleitoral. As resoluções que vão disciplinar 

as eleições gerais de 2022 trouxeram diversas novidades e algumas delas precisaram de novos 

ajustes, mesmo após aprovação do plenário do TSE. Os prazos, mais prazo para as federações. 

As federações partidárias foram criadas pelo Congresso Nacional na forma eleitoral de 2021 e 

vão atuar pela primeira vez nas eleições deste ano. O novo instituto permite que dois ou mais 

partidos se unam em uma federação para existir como uma só legenda política nas eleições e na 

legislatura, devendo permanecer assim por um período mínimo de quatro anos. Inicialmente, a 

Resolução número 23.670, de 2021, estabeleceu o dia primeiro de março como data limite para a 

federação obter o registro civil e estatutário a tempo de participar do pleito de 2022. 

Posteriormente foi, a data foi ajustada para o dia 31 de maio, conforme a decisão do Supremo 

Tribunal Federal. Acesso ao boletim da urna, com o objetivo de ampliar a transparência e o 

acesso à informação e na etapa de totalização dos votos, o artigo 230 da resolução foi alterado 

para diminuir o prazo de disponibilização dos boletins da urna. As tabelas de correspondência do 

portal TSE. Antes, o material era compartilhado em até três dias após o encerramento da 

totalização. Agora as tabelas ficarão acessíveis para o público ao longo de todo o período de 

recebimento dos dados pelo tribunal. Então tem-se ali uma agilidade na hora de observar os 

dados. A auditoria das urnas durante a votação. Sempre contestadas urnas eletrônicas que se 

lança muitas dúvidas sobre todo o processo que acontece quando se tem a votação digital. O 

parágrafo primeiro do artigo 37, desta resolução do TSE, ganhou uma nova redação para 

aumentar a quantidade de urnas submetidas à auditoria do sistema eleitoral durante a cerimônia 

de preparação dos aparelhos. Em 2022, a verificação por amostragem será realizada no mínimo 

em 3% e, no máximo, em 6% das urnas preparadas para cada zona eleitoral, e em menos, uma 

por município, escolhidas aleatoriamente pelos representantes das entidades fiscalizadoras. Para 

garantir o quantitativo previsto, mais um parágrafo foi incorporado, o artigo 37 da resolução. E o 

texto determina que, em caso de inconsistência em objeto de verificação por amostragem, a 

autoridade judiciária ampliará o percentual previsto no parágrafo primeiro, até que não mais se 

encontre nos equipamentos examinados nenhum tipo de inconformidade. Então isso também nos 

tranquiliza um pouco, né, porque se aparecer alguns erros, vai ser aumentado o percentual e 

pega-se mais urnas para se fazer essa amostragem, para a verificação da lisura do processo que 

está acontecendo. Também foi modificado para tornar obrigatória, na antevéspera do dia das 

eleições, a realização por juízes e juízas eleitorais de audiência destinadas à verificação da 

integridade e autenticidade do sistema transportados e o conserto independentemente de pedido 

das instituições fiscalizadoras. Transmissão das auditorias ao vivo. Com a finalidade de ampliar 

o acompanhamento da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas, o TSE reformou a 

redação do artigo 64, da resolução, que prevê a transmissão ao vivo do processo, 

preferencialmente no canal oficial de cada Tribunal Regional Eleitoral no youtube. O artigo 80 

da resolução terá um terceiro parágrafo, que faculta aos partidos, coligações e federações a 

possibilidade de, havendo questionamento quanto ao resultado da auditoria, indicar assistente 

técnicos para acompanhar as verificações realizadas no curso do processo administrativo ou 

judicial. Menos poluição ambiental. O texto da resolução do TSE, 23.610, foi ajustado para 

incluir o artigo 125-A, que tem como finalidade o desenvolvimento de ações propostas pelas 

corregedorias regionais eleitorais para diminuir os efeitos da poluição ambiental que decorre da 

distribuição de propaganda durante todo o período eleitoral. A medida foi sugerida pelo 

Corregedor Geral da Justiça Eleitoral, o Ministro Mauro Campelo Marques. As ações a serem 

ampliadas devem garantir o pleno exercício da propaganda eleitoral por partidos, federações e 

candidatos ou candidatas, conforme garante a legislação eleitoral. Outra novidade é o horário da 
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votação unificada. Pela primeira vez, o horário de início e do encerramento da votação será 

unificado pelo horário de Brasília, inclusive nos estados com fuso diferente da capital do país. 

Assim, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima e Mato Grosso e parte do Pará terão 

a votação iniciada uma hora antes. No Acre, a votação começará duas horas mais cedo; em 

Fernando de Noronha, uma hora mais tarde, mantendo-se assim, em todos os estados, o período 

de oito horas para a votação. O tema também sempre controverso e polêmico é o fundo eleitoral. 

A resolução do fundo eleitoral também trouxe umas novidades, a contagem em dobro dos votos 

dado às mulheres e às pessoas negras para a Câmara dos Deputados para fins de distribuição dos 

recursos do fundo especial de financiamento de campanha e da destinação proporcional de 

recursos para as candidaturas de pessoas negras. O uso do pix e shows para arrecadar os 

recursos. Outra novidade é a possibilidade de candidatos e partidos arrecadarem recursos para as 

campanhas eleitorais por meio de pix, devendo a chave para identificação ser sempre o CPF ou 

CNPJ. A novidade foi aprovada no texto que também regulamenta a realização de eventos 

musicais, permitindo a apresentação artísticas e shows em eventos que tenham objetivo 

específico de arrecadar recursos para as campanhas eleitorais. Portanto, continuará proibida a 

realização de showmício, presencial ou transmitidas pela internet, para promoção de candidatos e 

candidatas, e a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar o comício 

eleitoral. A proibição de realizar shows também se estende a candidatas e candidatos que sejam 

profissionais da classe artística, como cantoras, cantores, atrizes, atores, apresentadores e 

apresentadoras que podem exercer as atividades normais da profissão durante o período eleitoral, 

desde que não apareçam em programas de rádio e televisão, nem utilizem tais eventos para 

promover a sua candidatura. A desinformação. Além de proibir a veiculação de propaganda com 

o objetivo de desagradar ou ridicularizar candidatos e candidatas, a resolução também proíbe a 

divulgação e compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente 

descontextualizados que atinge a integridade no processo eleitoral. Isso quer dizer que eventuais 

mentiras espalhadas intencionalmente para prejudicar os processos de votação, de apuração e 

totalização dos votos poderão ser punidas, com base em responsabilidade penal, abuso de poder 

e uso indevido dos meios de comunicação. Sobre os dados pessoais. Para se adequar à Lei Geral 

de Proteção dos Dados, a LGPD, o uso de dados pessoais por qualquer controlador ou operador 

para fins de propaganda eleitoral deverão respeitar a finalidade para a qual o dado foi coletado. 

Além disso, a resolução prevê que os partidos e federações ou coligações deverão se 

disponibilizar ao titular dos dados e informações sobre o uso desses dados, como deixar um 

canal de comunicação aberto que permite aos candidatos pedir a eliminação e divulgação de 

determinada informação. Então essas são algumas das principais modificações e regras para a 

próxima eleição. Acredito que também no próximo cenário em nível estadual e municipal 

também possa acontecer. Então esperamos que essas regras possam ser seguidas e observada 

desde os partidos, as coligações e, por fim, os candidatos. Aí se, só assim a gente tem uma 

eleição tranquila, uma eleição digna e uma eleição correta de quem se propôs a atingir, almejar 

algum cargo político, exercer essa função de homem público no nosso país, seja ele na esfera 

nacional, estadual ou municipal. Então são informações importantes que estão disponíveis para o 

cidadão e que possamos, sim, tê-las observadas e respeitadas. Também dizer que, um outro 

assunto, que no próximo dia primeiro de julho se tem início da, de todos os trabalhos da abertura 

da safra 2022/2023 a nível nacional. Então a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a 

CNA, entregou nesta terça-feira, dia 17, ao Ministério da Agricultura, um documento levando 

principais reivindicações, sugestões para que seja trabalhado também nessa questão da nossa 

agricultura. Sempre tenho defendido aqui também a agricultura e que ela tem as suas 

particularidades por causa do nosso país, com dimensões continentais, então tem que ter uma 

realidade para cada região, para cada estado e, também, cada município. Então que sejam 

também observadas essas questões. Então na lista dessas proposições propostas estão 21,8 

bilhões para a equalização dos juros, taxa de juros abaixo dos dois dígitos. É o que se espera, né, 

que não ultrapasse lá aos 10% de juros, né? A redução de percentual de recolhimento 

compulsório sobre depósitos de poupança, a elevação de exigibilidade de recursos de depósitos, 



 

Anais 2.709, da Sessão Ordinária do dia 20 de junho de 2022. 303 

vista que 30% são da poupança rural, 64% a letra de crédito do agronegócio e 50% a 

regulamentação do fundo de catástrofe. Então essa também são algumas informações que, que a 

gente traz aqui e a nossa região, a nível nosso aqui também de Flores da Cunha e a nossa região, 

isso tudo que começa a ser tratado dia primeiro de julho muito tem a dizer também a respeito dos 

nossos preços mínimos principalmente o nosso preço mínimo da uva. Então com certeza está 

sendo trabalhado e as nossas entidades ligadas ao setor também estarão apresentando as suas 

propostas, sempre na intenção de que esses preços mínimos possam vir garantir também a 

dignidade, o respeito e o trabalho que é feito pelas nossas agricultura, pelo nosso agricultor, seja 

enfim reconhecido também através dos nossos preço mínimos e da regulamentação de todo um 

sistema agrícola no nosso país. Então por hoje era isso. Uma boa noite e uma boa semana a 

todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Transfiro a Presidência ao 

meu Colega Vice-Presidente Clodo 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! Saúdo meus 

Colegas Vereadores, a Vereadora, quero também cumprimentar aqui o Chefe de Gabinete 

Daniel, ao Subprefeito Bruno; ex-vereador dessa Casa, Beto Finger, seja bem-vindo; ao 

Machado, amigo, sua esposa Beatriz; Bassani; um cumprimento muito especial aos amigos e 

familiares do Sergio Fontana, a sua esposa Nelza, a minha profe ainda no ensino fundamental, 

sejam todos bem-vindos a esta Casa! Quero comentar um pouquinho sobre a vinda do nosso 

Vice-Presidente da República, General Mourão, esteve em Flores da Cunha na última sexta-feira 

pela primeira vez. Veio apreciar aí os tapetes de Corpus Christi, veio também para uma reunião 

palestra e almoço no Salão Paroquial. E falando em Corpus Christi, né, quero parabenizar a 

todos os envolvidos, a Prefeitura Municipal e a todos os voluntários, pois foi um belíssimo 

trabalho, que teve até uma repercussão nacional, vi em mídias a nível nacional e Flores da Cunha 

em destaque, esta bela comemoração aí ao Corpo de Cristo, através das obras de arte dos nossos 

tapetes, então parabenizo a todos os envolvidos. E nessa agenda em Flores da Cunha, o Vice-

Presidente falou sobre vários assuntos, né? Falou sobre a questão das eleições, como o Barp 

citou agora também, tentando resolver aí algumas dúvidas, falando sobre envolvimento dos 

militares no processo eleitoral, ele disse que os militares participam há muito tempo do processo 

eleitoral, da vigilância e segurança do processo, mas não tem nada a ver com a questão de 

apuração, defendeu o voto impresso enfim. Também falou sobre o aumento constante dos 

combustíveis, ele argumenta que o, que esses aumentos estão acontecendo no mundo inteiro, que 

também é uma realidade, porém a política do Brasil ela sempre acaba interferindo um pouco 

mais, né, que a pandemia, a guerra na Rússia e Ucrânia causaram uma ruptura nas cadeias de 

suprimento, deixando de produzir petróleo e que a retomada de produção é complicada e, hoje, 

existe mais demanda do que oferta. E temos essa semana mais um aumento aí já decretado. 

Falou também que o Brasil deve trabalhar para reforçar as bases fundamentais para sua 

economia, o equilíbrio fiscal e produtividade. Mas um assunto que a imprensa local aqui também 

questionou o nosso Vice-Presidente foi a questão da carga tributária dos vinhos, que também é 

uma dúvida minha, uma demanda que estamos aí buscando, inclusive junto ao Parlamento 

Regional das Câmaras da Serra Gaúcha, estive em Farroupilha, tratando sobre esse assunto e ele 

respondeu que a importância econômica de Flores da Cunha no cenário nacional é grande, além 

de enaltecer nosso evento religioso e que se destaca por sua capacidade produtiva, 

principalmente no vinho, sendo que somos o maior produtor de vinhos do Brasil e que a carga 

tributária do vinho ela faz parte aí de um processo que deve ser feito uma reforma tributária geral 

no Brasil, que eu também defendo, porque hoje pagamos na fonte, pagamos no consumo, 

pagamos imposto de renda, pagamos ene impostos. Ele diz que o imposto de valor agregado, que 

fosse cobrado no destino e, a partir disso, aumentando a base de pagamento, dando condições 

para a redução dos tributos de forma geral. Na oportunidade, também estava presente o 
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Deputado Carlos Gomes, que é autor da proposta da zona franca da uva e do vinho aqui na Serra 

Gaúcha, que engloba 30 municípios. Questionei ele sobre o andamento do projeto, ele disse que 

está parado na Comissão de Finanças e Tributação, que precisa ainda sofrer aí algumas 

alterações. E, pra dar andamento, seria algo que daria um alento aqui aos produtores, pelo menos 

de Flores da Cunha e região, né, esses 30 municípios da Serra Gaúcha, onde mais se produz e 

mais se consome esse produto, que é o vinho, porque hoje o nosso produto aqui ele não é 

competitivo com os vinhos do exterior, porque a carga tributária é muito alta, o preço fica 

elevado e, além disso, os vinhos estrangeiros recebem incentivos pra vir ao Brasil e isso acaba 

sendo uma competição muito desleal e o nosso produto acaba sendo como segunda opção. E, se 

caso a zona franca da uva e do vinho for aprovada, e espero que em breve, pessoas poderão 

comprar aqui um produto com valor mais acessível. E citando mais uma vez o exemplo de 

Corpus Christi, as estimativas são de mais de 16 mil pessoas visitando Flores da Cunha, ou seja, 

teríamos vendido bastante vinho, né? E o turismo está aí, cada vez mais presente na nossa, no 

nosso dia a dia aqui de Flores da Cunha, deve se estruturar pra receber essas pessoas e vender o 

nosso produto, né, que turismo é economia limpa, como muita gente tem falado e é uma 

realidade. Outra questão também abordada pelo General Mourão foi a questão da, dos países do 

exterior estarem sempre com os olhos voltados sobre o desmatamento da Amazônia, sobre meio 

ambiente. Já que estamos também no mês do ambiente, quero citar um pouquinho, quero 

discorrer um pouquinho sobre isso, que ele diz que os países de fora têm um olhar pra nossa 

Amazônia, mas não preservam nada. Não sei se é verdade ou não, eu sei que alguns países 

realmente não têm mais áreas preservadas. Eu sei que o Brasil é um país que preserva, sinto isso 

na pele, tenho propriedade rural, mais de 20, 25% das nossas áreas são preservadas, as APPs 

tudo certo. E o Brasil sim preserva, porém também não podemos fechar os olhos para o 

desmatamento criminoso na Amazônia, porque ele vem acontecendo, né, garimpos ilegais, 

madeireiros ilegais, isso não pode ser deixado de lado, não podemos fechar os olhos pra isso. O 

país sim preserva, tem a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, mas também não 

pode ser, não podemos deixar que crimes aconteçam lá, né, como nenhum outro crime possa 

acontecer em nenhum outro local, nem outro município. Se eu cortar uma árvore na minha 

propriedade, eu posso ser preso por isso, então na Amazônia a gente não pode fechar os olhos. E 

o que aconteceu na última semana também lá, um fato muito triste, um historiador, um professor 

britânico que foi assassinado por pessoas, por criminosos lá na Amazônia, e um brasileiro 

também, fazendo um estudo sobre as reservas indígenas, sobre a cultura, os costumes, sobre a 

água, sobre a preservação da Amazônia e foram assassinados. Então tem algo de errado naquele 

lugar e por isso que eu defendo sim, que a gente preserve com consciência, que seja produtivo. O 

Brasil tem todas as condições pra ser o celeiro do mundo e vai ser, né, vai alimentar o mundo, 

mas crimes não podem ser cometidos, pra, por conta de interesses pessoais. Então parabenizo 

mais uma vez a todos os envolvidos no Corpus Christi, aos que se envolveram também na vinda 

do Vice-Presidente. É sempre importante que a gente tenha lideranças nacionais no nosso 

município, pra mostrar aqui as demandas, nossas riquezas, pra colocar também o nosso, a nossa 

cidade no mapa do Brasil, aos olhos das outras pessoas, porque aqui temos muito potencial 

turístico e produtivo, como ele mesmo falou. E a gente tem que buscar sempre o melhor, pra que 

esse povo continue produzindo cada vez mais, pra dar qualidade de vida aí pra toda a nossa 

população através da riqueza, da renda e de todo esse desenvolvimento. No mais era isso. 

Agradeço a atenção de todos e uma boa semana. Obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para uso da tribuna, a palavra 

está a disposição do Veredor Clodo Rigo, quinze minutos. 

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

Vereadores; Vereadora, público aqui presente; em especial, a Nelza, Suzana, a Celina, extensivo 

a todos os familiares; ao Odacir, ao Anderson, extensivo aos colaboradores das empresas; quero 
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cumprimentar aqui o Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni; o Subprefeito Bruno Debon; nosso 

ex-vereador, ex-presidente dessa Casa, Beto Finger; assessores, sejam todos bem-vindos nesta 

noite! Hoje eu quero falar um assunto que eu acho de maior importância pra nós, hoje no, hoje 

não, sempre, nas nossas vidas, né, que é a importância de fazer o bem. Eu vou ler um texto aqui, 

depois vocês vão entender qual que é a mensagem que eu quero trazer pra vocês. Por mais que a 

tecnologia cresça e ganhe um espaço cada vez maior no mundo, a importância humana é 

fundamental para que as coisas aconteçam e melhorem. Mesmo que as pessoas através da 

tecnologia se isolem, não podemos esquecer que mesmo assim vivemos cercado de pessoas no 

nosso dia a dia, por todos os lados, seja no trabalho, na escola, na faculdade, na rua ou em 

qualquer outro lugar. E com certeza, no decorrer de sua vida, você já deve ter se deparado com 

alguma situação que você fez uma boa ação ou presenciou alguém realizando uma boa ação. 

Essas atitudes são cada vez mais importantes, necessárias e valorizadas, pois infelizmente 

estamos vivendo em um mundo onde não conseguimos mais visualizar com frequência as 

relações humanas, pois as pessoas só pensam em si mesmas, esquecendo que logo ali, ao seu 

lado, pode ter alguém precisando de ajuda. Aproveite este momento para fazer uma reflexão. 

Pare por alguns instantes o que estiver fazendo, pense e reflita sobre estas perguntas: Qual a 

última vez que você, de fato, ajudou alguém? Qual a última vez que você precisou de ajuda de 

alguém? Você ficou decepcionado por alguém não ter te ajudado quando precisou? Essas 

perguntas podem ser simples, mas significam muito. Sempre devemos lembrar que gentileza 

gera gentileza, gratidão gera gratidão e o bem gera o bem. Desta forma, vamos parar um pouco e 

repensar nos nossos gestos e atitudes, pois só assim faremos as coisas melhores e entenderemos a 

importância de se fazer o bem na vida de todos. Quando falo em fazer o bem, estou falando 

sobre aquilo que o título deste artigo tem a nos dizer e ensinar, que é fazer verdadeiramente o 

bem sem olhar, analisar ou ficar escolhendo para quem nossas ações de benfeitoria serão 

direcionadas. Digo isso, pois é muito fácil ajudar somente aqueles que conhecemos, que fazem 

parte do nosso ciclo de convivência, porém é preciso lembrar que existe uma infinidade de outras 

pessoas que também precisam de nós, do melhor que temos a lhe oferecer, para que usufruam de 

uma vida mais digna e plenamente realizada. Augusto Branco já dizia: “Não é preciso motivo 

para fazer o bem, só é preciso fazê-lo!” Isso quer dizer que fazer o bem deve, efetivamente e na 

prática, ser uma premissa norteadora da vida de todo e qualquer ser humano, que este não deve 

ficar esperando motivos ou praticar ações de bondade apenas para receber algo em troca. Como 

o título do artigo diz, é necessário verdadeiramente fazer o bem sem olhar a quem, sem pensar se 

vai ou não receber alguma coisa como gesto de gratidão pelo ato de benfeitoria. É preciso ser 

bom o tempo todo, de forma genuína, pois o mundo está precisando cada vez mais de pessoas 

assim e cada vez menos de pessoas individualistas, que só pensam em si mesmas e só fazem algo 

pelo outro pensando em se beneficiar. Então eu quis trazer essa mensagem porque nós temos 

aqui no nosso município, graças a Deus, muitas ações, muitas pessoas, muitas entidades que 

fazem o bem. Eu posso citar aqui, hoje, a Flores do Bem, a Mão Amiga, podemos citar as 

pessoas que trabalham pra suas comunidades voluntariamente, os catequizandos, aliás, os 

catequistas. Então tem várias entidades, a mão, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, né, são 

todas entidades que trabalham em prol de fazer o bem para a comunidade, o bem para as pessoas, 

independente de quem esteja precisando de ajuda, essas entidades trabalham. Por isso que Flores 

da Cunha nós podemos dizer que nós fizemos o bem. E falando em fazer o bem, hoje eu trago 

aqui um projeto que a bancada Progressista, eu, a Vereadora Silvana, Vereador Diego, 

propusemos pra uma pessoa que no nosso entender sempre fez o bem para o município. Eu falo 

do Sergio Fontana, nosso amigo, nosso colega de partido, colega de futebol, colega de trabalho, 

uma pessoa que sempre esteve envolvido nas causas principalmente da sua comunidade São 

Cristóvão, um cara que amava o futebol, nós éramos adversários, mas sempre fomos colegas 

independente de time. A comunidade São Cristóvão por muitos anos ele exerceu lá uma função 

de liderança, sempre fazendo o bem. Eu vou ler aqui o histórico que a família me passou. 

Enquanto isso, vai passando umas fotos que a gente colecionou aí do nosso amigo Sergio, pra 

vocês ficarem analisando. (Exibição de imagens através da televisão). Sergio Fontana, filho de 
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Guilherme Fontana e de Rosa Piardi Fontana. Nasceu no bairro São Cristóvão, em Flores da 

Cunha, no dia 15 de abril de 1955. Lá iniciou os estudos na escola estadual Horácio Borghetti. 

Ao término do primário, começou a frequentar o ginásio e, no contraturno, trabalhava na colônia 

junto de seus familiares. Aos 18 anos, ingressou no curso de contabilidade do colégio Carmo, em 

Caxias do Sul. Durante o dia trabalhava no banco Bradesco e, à noite, ia para a aula em Caxias. 

Mais tarde, a convite do amigo Orfeu Conz, retornou para Flores da Cunha e começou a 

trabalhar como contador na Cooperativa São Pedro, onde permaneceu por vários anos. Destacou-

se nesta profissão e, por isso, foi convidado para trabalhar na empresa Bella Transportes, 

tornando-se conhecido por ser um profissional honesto e capaz. Foi nesta também que ele 

resolveu abrir seu próprio negócio, o Escritório de Contabilidade Sergio Fontana, o qual segue 

em pleno funcionamento e presta serviços para empresas e a comunidade há quase 35 anos. 

Fontana sempre gostou de desafios e, dessa forma, não lhe bastava somente o escritório. Então, 

com a parceria do seu amigo Odacir Otobelli, abriu uma empresa de móveis feitos sob medida, a 

Fontobel, que segue em pleno funcionamento no bairro São Cristóvão. Além dos negócios, a 

comunidade sempre ocupou o primeiro lugar em sua vida. Por vários anos, foi festeiro, ministro 

da eucaristia, coordenador da liturgia e, por outros 35 anos, decorou o carro para a procissão da 

festa de São Cristóvão. No Clube São Cristóvão, foi jogador de futebol, coordenador da 

escolinha de futebol e sempre atuou junto à diretoria, tendo sido presidente por cinco gestões. 

Em 1994, casou-se com Nelza Gelain e juntos participaram em vários eventos. Foram membros 

da diretoria da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e, também, festeiros da Festa de Nossa 

Senhora de Lourdes e São Pedro, por muitas vezes. Apesar de terem ido morar na região central 

da cidade, Sergio Fontana sempre foi muito presente no convívio de seus familiares que 

continuaram residindo em São Cristóvão. Com relação à vida política, filiou-se ao Partido 

Progressista (na época PPB) em 23 de janeiro 1992. Sempre foi um membro ativo do diretório e, 

nos anos mais recentes, assumiu o cargo de tesoureiro do partido. No ano de 1993, foi eleito 

vereador e atuou como membro da Comissão de Finanças e Orçamento nos anos de 93 e 94, da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final nos anos de 95 e 96 e da Comissão Especial 

destinada a elaborar o novo Regimento Interno da Câmara de Vereadores no ano de 1996. No 

ano de 2021, o partido ao qual Fontana era filiado há quase 30 anos, pela primeira vez desde 

então foi vitorioso no pleito das eleições à Prefeitura Municipal de Flores da Cunha. Sergio 

participou das comemorações, mas infelizmente não pode acompanhar o serviço que o partido 

vem executando desde então, pois no dia cinco de abril de 2021, aos 65 anos, Sergio faleceu, 

vítima da pandemia causada pelo vírus Covid-19. Na ocasião então, o Prefeito Municipal César 

Ulian decretou luto oficial de três dias e destacou que o trabalho, a dedicação e o empenho de 

Fontana contribuíram intensamente para o desenvolvimento social, político e cultural da 

comunidade florense. Então esse é um histórico que a família nos passou. Eu acho que nós, a 

bancada foi feliz nessa indicação. Pra vocês saberem então, esta Casa ela é denominada de 

Raymundo Paviani, todo o prédio, esta sala de sessões ela tem o nome de Olindo Carlos Toigo. E 

então, hoje, nós estamos, por isso que eu já peço aos Colegas Vereadores que todos consentem 

desse projeto, nós aprovando que a sala de reuniões, logo aí ao lado, à esquerda, receba então 

essa denominação de Sergio Fontana, em homenagem, em retribuição, até nós podemos dizer, de 

todo o bem que o Sergio fez em sua vida, muito bem descrito aqui no histórico dele. E como eu 

falei lá no início, eu acho que é importante a gente destacar as pessoas que fazem o bem 

principalmente na nossa cidade, nas nossas comunidades. Para que o município chegue aonde 

está hoje, é através das pessoas, das ações das pessoas voluntárias que fazem o bem. Então eu 

quero aqui agradecer a família, por ter aceito a nossa sugestão, Nelza, a todos os familiares, 

amigos. E dizer que nós ficamos felizes sim em poder homenagear o Sergio dessa maneira. 

Futuramente nós poderemos também nomear quem sabe uma rua ou uma outra praça pública, 

não fica restrito a esta, este movimento nesta Casa, né? E vale destacar sempre, as pessoas que 

fazem o bem merecem um destaque, merecem uma consideração e é o trabalho que esta Casa, 

através de nós Vereadores, né, Presidente, que a gente possa fazer este ato, este reconhecimento 

para as pessoas. Então, mais uma vez, eu quero agradecer à família, agradecer aos amigos, a 
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todos vocês aqui presente, por ter me escutado, por ter dado essa oportunidade para gente 

realizar esse projeto e mais uma vez eu peço aos Colegas Vereadores que nós possamos aprovar. 

Era isso. Tenham todos uma boa noite e obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

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

Dia. (Intervalo). 

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei 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”. Solicito ao Secretário 

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 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.  

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

comunidade que nos acompanha aqui, hoje, na sessão, é um prazer tê-los aqui conosco, os 

familiares do Sergio Fontana. Estamos tratando então no projeto de lei que altera e inclui artigos, 

porque a necessidade da, dos alvarás de saúde, que eles têm validade de um ano, não fiquem 

sempre coincidindo no mesmo dia, que é o 31 de março. Então assim, no momento que tu 

solicita o alvará de saúde, tu vai ter um ano de validade. E também prevê a entrega da 

documentação a partir de 90 dias antes de ele vender, pra que nunca o alvará fique vencido. E 

assim, a equipe também da Secretaria de Saúde possa fazer as devidas avaliações, conferências 

dos materiais, dos documentos e, também, as vistorias dos locais. Então pra ficar claro, hoje 

todo, todos os alvarás de saúde do município venciam dia 31 de março, independente se ele tinha 

solicitado ou sido solicitado e liberado um mês antes. Então assim, eles vão ter um ano de 

validade a partir da data que foram solicitados. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei Complementar 

nº 004/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. 

Por gentileza, confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei 

Complementar nº 004/2022 aprovado por unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Lei nº 037/2022, que “Denomina de Sala de Reuniões Sergio Fontana a 

sala de reuniões da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha”. Solicito ao Secretário que faça a 

leitura (do resultado) do parecer da comissão em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então comentar mais um pouco 

sobre esse projeto, a exposição dos motivos que me levaram a fazer esse projeto também. Então 

o projeto de lei ora proposto para análise e apreciação dos Colegas Vereadores enseja nominar a 

sala de reuniões desta Casa Legislativa. Com isso, pretende-se prestar homenagem ao ex-

vereador Sergio Fontana cujo trabalho, dedicação e empenho contribuiram imensamente para o 

desenvolvimento social, político e cultural da comunidade florense. A documentação necessária, 

conforme disposto na legislação pertinente, está anexado ao projeto de lei. Cabe salientar, que 

por se tratar de um próprio municipal, não é necessário anexar abaixo-assinado ou mapa, em 
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coerência com a Lei Municipal nº 3.024, de cinco de abril de 2013. Pela justa homenagem ao 

senhor Sergio Fontana, conto com o apoio dos Colegas Nobres Vereadores para aprovar o 

presente projeto de lei. Então eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aos Colegas Vereadores, a 

Vereadora Silvana, o Vereador Diego, aos colegas de partido que estão aqui prestigiando. Deizer 

também que o Prefeito César sentiu muito não estar presente, pois ele já tinha outro 

compromisso já, já agendado, ele não pode estar presente, mas deixou um abraço também aos 

familiares. Então eu peço mais uma vez aos Colegas Vereadores que todos possam votar 

favorável, que é uma maneira que nós temos, né, de homenagear, que nem eu falei no Grande 

Expediente, as pessoas que fazem bem, e o Sergio foi uma das pessoas. Conto com o voto de 

vocês. Obrigado!  

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

cumprimento também Chefe de Gabinete Daniel, Subprefeito Bruno; o ex-vereador Beto Finger, 

amigo; em especial, toda a família Fontana e a esposa Nelza; em seu nome, cumprimento todos 

os familiares. E é uma emoção muito grande a gente estar aqui, hoje, homenageando o grande 

amigo, o Sergio Fontana. Eu tive a oportunidade, curtinho ali, de conhecer ele mais de perto na 

campanha, mas o pouco que eu conheci dele foi suficiente. Bastava alguns minutos próximo ao 

Sergio, pra sentir a grande pessoa que ele, que ele foi pra todos vocês e pra nós e sem dúvidas 

para Flores da Cunha, né? Eu lembro algumas vagas lembranças que eu tenho do Sergio, 

algumas pessoas diziam que ele era como um pai pra, para nós, né? Muitos consideravam ele, 

dentro do partido, como um pai. Eu também considerava ele assim. E na despedida dele, do 

Sergio, eu lembro que embora ele não tenha tido filhos, ele teve vários afilhados e isso me 

chamou muita atenção. Não lembro certo o número, mas sem dúvida isso demonstra a grande 

pessoa e a confiança que tantas famílias tiveram em deixar seus filhos sendo afilhados do Sergio, 

né, isso me emocionou bastante. A homenagem que o Clodo fez, parabéns, Clodo, pela autoria 

deste projeto também, justa a homenagem ao Sergio. Sem dúvida vai eternizar ele na, na nossa 

sala de reuniões e com certeza ficará gravado pra sempre o nome dele aqui na Câmara de 

Vereadores, para que as pessoas lembrem quem foi o Sergio Fontana para Flores da Cunha e 

para todos nós. Então parabéns à família Fontana e parabéns, Clodo também, pela homenagem. 

Era isso. Muito obrigado!  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, quero também cumprimentar aqui o 

Chefe de Gabinete, nosso Daniel; o Bruno, que é nosso Subprefeito de Otávio Rocha; o Beto 

Finger, ex-vereador; e nosso ex-vice-prefeito de sempre, o Beto Pedron, bem-vindo a esta Casa. 

Bom, falar do Sergio Fontana é ter boas lembranças dele com certeza e das vezes que ele era 

muito brabo também com nós, né? Mas o Sergio foi sempre um pilar muito importante do nosso 

partido. Sem dúvida, sem a ajuda dele, sem a dedicação dele, incansável, nós não teríamos 

chegado aonde nós chegamos hoje. Ele faz parte dessa história e sempre será lembrado, por toda 

a dedicação que ele teve conosco. E quando nós vencemos a eleição e eu também fui eleita 

vereadora, logo depois fui visitar ele no escritório e agradecer a ajuda que ele fez na campanha e 

ele já, com mil ideias, né? E queria que ele estivesse muito aqui também, pra dar esse apoio pra 

nós, agora, nesse momento como vereadores. Ele tinha muita experiência pra estar aí 

contribuindo com nosso município. Então sem dúvida a família tem que só se orgulhar dessa 

pessoa maravilhosa que esteve conosco. E parabéns, Vereador Clodo, pela homenagem. Era isso, 

Senhor Presidente.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas já citadas; ainda em tempo, nosso ex-vice, o Beto Pedron, seja bem-vindo. E 

falar do Sergio, que esteve sendo homenageado em 30 de agosto de 2018, nessa Casa, Colega 

Clodo estava na outra legislatura, uma moção feita pelo nosso amigo então, o Moacir Ascari, o 

Fera, e toda a sua equipe de trabalho foi homenageada nesta Casa naquela ocasião. Então é mais 

uma lembrança que a gente tem do Sergio e hoje também que estamos aqui novamente, não da 

maneira que gostaríamos, que nem da, daquela outra oportunidade, mas se fazendo uma 
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homenagem, homenagem justa. Então penso assim, que quem construiu uma história bonita 

como vimos a do Sergio Fontana, faz com que essa história se propague além da família. Ela 

ajuda as pessoas, a comunidade e o município como um todo e a todos. Justa homenagem que o 

nosso Colega Clodo foi feliz na iniciativa de nomear esse espaço no nome do Sergio, que nos 

deixou prematuramente. Então parabéns ao Colega e a toda a família que terá o nome do Sergio, 

desse familiar querido aqui, por Flores da Cunha, dessa pessoa eternizado ali nesse espaço aqui, 

na sala de reuniões da Câmara de Vereadores. Então sou amplamente favorável, Senhor 

Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 037/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por favor, 

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 037/2022 aprovado por 

unanimidade.  

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

acordo com o artigo 142, do Regimento Interno desta Casa, gostaria de solicitar urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 45/2022.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Qual a justificativa, 

Vereadora?  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto então trata de um repasse de duzentos e 

cinquenta e, duzentos e cinquenta mil reais para o hospital Nossa Senhora de Fátima, que os 

recursos são do Deputado Federal, o Heitor Schuch, no valor de 150 mil, e do Senador Lasier 

Martins, no valor de 100 mil, que serão transferidos então para o nosso hospital. Uma forma 

então de acelerarmos o processo de tramitação desse projeto aqui dentro da Casa e, assim, poder 

então destinar o recurso o quanto antes para o nosso hospital e atender de melhor forma a nossa 

população. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 045/2022 está em discussão. (Nenhuma manifestação). O 

pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 045/2022 está em votação. Os Vereadores 

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

votação eletrônica). Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 045/2022 aprovado por 

unanimidade.  

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

Redação Final o Projeto de Lei nº 045/2022 e, também, para as Comissões de Finanças e 

Orçamento e de Educação.  

Passamos, agora, às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; mais uma vez Colegas 

Vereadores, o público que nos assiste; ainda em tempo, cumprimentar o Beto Pedron, nosso ex-

vice-prefeito. Queria salientar um pouco alguns dos acontecimentos da última semana, em 

especial também, como os Colegas já mencionaram, nosso Corpus Christi que aconteceu desde a 

quarta-feira, dia 15, onde que vários voluntários estiveram presentes, fazendo belíssimas obras 

de arte pelas ruas da nossa cidade. E aqui, quero destacar e parabenizar o trabalho de todos que 

ficaram desde de manhã cedo, apesar de um pouco frio, lá na quarta-feira, durante o dia saiu o 

sol e era muito bonito, eu também estava presente desde às seis, sete da manhã até às dez e meia 

da noite, praticamente quando o pessoal terminou, e é muito bonito ver a união das pessoas de 

Flores da Cunha em fazer esse trabalho, que tem um destaque a nível nacional, né, que leva com 

muito carinho o nome de, da nossa cidade de Flores da Cunha. E é um Corpus Christi, eu diria, 
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diferente aqui em Flores da Cunha do que a gente costuma ver talvez em outras cidades e por 

isso atrai tantos olhares, né, então parabenizar a todos. Também a Secretaria de turismo, que fez 

um trabalho de divulgação muito bom. E a prova disso foi na quinta-feira, principalmente na 

parte da tarde, me chamou muita atenção a quantidade de pessoas que tinham no Centro, 

prestigiando os tapetes. Infelizmente depois tivemos a chuva na sexta-feira, mas ainda assim, 

mesmo após a chuva ter estragado um pouco, prejudicado, os turistas, as pessoas continuavam 

vir a Flores da Cunha prestigiar os nossos tapetes. Também na sexta, dia 17, estive participando 

da palestra almoço com o nosso Vice-Presidente da República, o Mourão, General Mourão, e foi 

uma oportunidade única de ter essa liderança nacional em nossa cidade. Eu não conhecia, não 

tinha visto ainda um discurso tão grandioso, né, tão comprido talvez de perto, por parte dele. E 

passei sim a admirar este homem, pela inteligência, pela capacidade. Não por nada, ele ocupa o 

cargo acho que hoje ele está ocupando. Então foi um grande aprendizado, acredito pra todos que 

estiveram lá presentes, prestigiando também o nosso Vice-Presidente da República. E, no 

sábado, dia 18, estive então acompanhando, juntamente com o Prefeito César, uma comitiva; 

esteve presente o chef de cozinha e apresentador de TV, Carlos Bertolazzi, em visita a alguns 

empreendimentos do roteiro Merica Merica, ali da região do Carmo, onde tivemos a 

oportunidade então de mostrar aos visitantes as belezas do nosso interior de Flores da Cunha e 

todo o seu potencial turístico. Também ontem, estive participando da romaria do Frei Salvador, 

também um momento de bastante fé. E, apesar do frio, muitos romeiros participaram, né, mais 

uma vez, apesar de ser realizado numa data diferente, mais uma vez as pessoas demonstraram a 

sua fé, participando dessa festividade então, que também marca os 50 anos de falecimento do 

nosso querido Frei Salvador. Depois eu concluo na Declaração de Líder. Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, a imprensa, público aqui presente e quem nos acompanha nas redes sociais; e os 

homenageados desta noite, a família Fontana. Amanhã comemoramos o Dia do Aperto de Mão. 

Este é um gesto que representa um sinal de união entre duas pessoas, considerado um dos 

cumprimentos mais antigos do mundo e representa um sinal de paz. Este dia foi criado para 

reforçar as relações de cordialidade e respeito entre as pessoas. Obrigado, Senhor Presidente! 

Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, também na semana passada, 

na sexta-feira, tive a oportunidade de estar recepcionando nosso companheiro republicano, o 

Vice-Presidente Mourão. Ao pouco que ele ficou na cidade, segundo ele, ficou impressionado 

pela estrutura, pela cidade belíssima que nós temos, pela organização da cidade. Espero que ele 

seja mais um, como eu tenho falado sempre, mais um que, que tenha um olhar bastante apurado 

pro nosso município, assim como o Carlos Gomes, o nosso presidente estadual tem, Deputado 

Federal, que tem esse olhar bastante carinhoso, podemos dizer, com o nosso município, onde 

destinou várias emendas para o nosso município. Também, hoje, tive a confirmação de 

pagamento de mais cem mil reais para o hospital da nossa cidade, o hospital Fátima. E feliz que 

ele tenha vindo ao nosso, ao nosso município, ter gostado e que consequentemente vai ser mais 

um aí que vai estar destinando verbas para o nosso município. Também destacar que semana 

passada, estive mais uma vez reunido com a comunidade, a associação de bairros do bairro 

Pérola, onde estão se organizando, fazendo um trabalho belíssimo aí a nova executiva do bairro, 

né, bastante preocupado nas questões ali do bairro e a gente está dando uma atenção a eles aí, 

ajudando naquilo que o vereador possa contribuir. Também gostaria de informá-los, que na 

semana passada também estive, na terça feira, em reunião com o colégio Antônio Soldatelli, de 

Nova Roma, com os diretores e, também, o CPM, né, ali vendo também melhorias ali entorno 
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da, dos alunos aí que estão, tanto precisa aquele colégio de Nova Roma. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Nesse momento, a palavra ao 

Vereador Vitório Dalcero.  

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

cumprimentar o meu amigo Beto Pedron, quero cumprimentar o Chefe de Gabinete Daniel, o 

Bruno Debon; o nosso Presidente do MDB, o Élio. E agradecer a Secretaria de Obras, pelo 

conserto da, do calçamento da rua Severo Ravizzoni, próxima às Irmãs Clarissas, a uma 

demanda apresentada pelo Cedir Bassani que trouxe até este vereador, e a gente entrou em 

contato com a Secretaria de Obras e fomos atendidos e as irmãs agradecem pelo conserto do 

calçamento. Também dizer que no dia 25 de junho próximo é comemorado o Dia do Imigrante. 

Imigrante: pessoa que busca em outro país uma nova oportunidade de vida, busca melhor 

qualidade de vida para si ou para a família, busca dignidade.  A todos os imigrantes que escolhem 

nosso município para viver, de forma temporária ou permanente, sintam-se acolhidos e que seus 

sonhos e projetos de vida possam ser realizados. Sucesso a todos e todas! Por isso eu digo que 

nós, eu também não sou imigrante, mas sou migrante que sai de Planalto e vim morar em Flores 

da Cunha, e estou muito feliz morando na nova terra. Por hoje é isso, Senhor Presidente. Uma 

boa semana a todos e todas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, em tempo, cumprimentar 

também aqui o ex-vice-prefeito Beto Pedron, a gestão Renato Cavagnoli; da mesma forma, o 

Élio Dal Bó, Presidente do MDB. Faço uso do espaço, Senhor Presidente, pra informar que na 

quinta-feira passada, me fiz presente na missa religiosa na praça da Bandeira, durante a 

programação do Corpus Christi. Visitei também os stands, expositores, empreendedores, 

parceiros, né, que sempre ajudam o município quando são chamados pra dar sustentação aos 

eventos oficiais. Fiz questão de passar um por um, muito felizes estavam em estar presente, 

divulgando os seus produtos, seu artesanato, a sua cachaça e isso mostra a parceria que tem o 

povo de Flores da Cunha em relação ao município. No dia de ontem, também me fiz presente na 

Expobento, onde estive prestigiando nossos comerciantes, produtores com suas agroindústrias, 

seus produtos, tudo que é produzido aqui no município, né, e da mesma, na mesma maneira, 

levando o nome do município a outro, a uma outra feira, aonde milhares de pessoas puderam 

passar por lá e ver que aquele estande era de Flores da Cunha. Então isso gratifica muito o 

município, nós como homens públicos e, da mesma forma, o expositor que estava lá também se 

sentiu, de uma certa forma, carinhosamente, pela visita aí da, de nós homens públicos, 

vereadores prestigiando e incentivando eles na mesma maneira. No mais era isso. Quero 

agradecer a oportunidade e tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para as Explicações Pessoais, 

Vereador Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Ainda em tempo, 

cumprimentando o nosso Presidente do MDB, o Élio Dal Bó; e as pessoas já citadas 

anteriormente. Também dizer que na quinta-feira pude apreciar os nossos tapetes, estão 

carinhosamente elaborados, construídos pela nossa comunidade, entidades, empresas, grupos de 

serviço e pessoas, então já é um marco para Flores da Cunha o nosso Corpus Christi. Também 

parabenizar o JUCRI, o grupo Jovens Unidos em Cristo, lá de Otávio Rocha, pela coordenação 

também dos tapetes, da confecção dos tapetes lá na comunidade de Otávio Rocha também, na 

quinta-feira, também muito visitado. Muitos dos que vieram para Flores da Cunha, muitos dos 

nossos turistas acabaram estendendo a sua visita também para o distrito de Otávio Rocha, 

atraídos também por essas obras de arte, que tanto Flores, que nem Otávio Rocha disponibiliza 
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para a comunidade e para as pessoas que nos visitam. Na sexta-feira, então dia 17, estivemos 

também na recepção do nosso Vice-Presidente, o General Mourão. E que nem foi mencionado 

pelo nosso Presidente na tribuna, o tema que preocupa e nos chama atenção é a carga tributária 

que incide sobre os nossos produtos aqui na nossa cadeia produtiva da uva e do vinho. No 

momento que ele mencionou numa das entrevistas aí solicitado para a nossa imprensa, que ele é 

a favor, sim, da reforma tributária. Eu diria que dentro dessas reformas todas que terão que 

acontecer em algum momento, a ST, a substituição tributária, ela seria primordial para os nossos 

produtos aqui da nossa região e principalmente de Flores da Cunha. Então todo o seu histórico 

demonstrado lá no almoço, durante o almoço, mostra de alguém que tem conhecimento e que 

gostaria de fazer algo bom para o nosso país. Então esperamos sim que os próximos governantes 

também tenham esse olhar e essa dedicação sobre a nossa terra brasileira aqui e o nosso estado e 

o nosso município por consequência. 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: Obrigado, Presidente! Quero também então 

comentar sobre o destaque do nosso final de semana, que foi Corpus Christi, né? Eu quero aqui 

ressaltar o trabalho espetacular da nossa Secretaria de Turismo, com uma visão diferente, 

sabendo que os visitantes viriam até o nosso Centro, trouxe as agroindústrias até a praça, para 

que aí pudessem vender seus produtos. Isso aí foi uma tacada de mestre! Então os, o pessoal 

vinha visitar o nosso Corpus Christi, ver os tapetes, aí entra toda a ação que eu falei, das pessoas 

que fazem o bem, das pessoas que fazem o bem sem querer nada em troca, as pessoas que se 

dedicaram fazer os tapetes, as comunidades, as entidades. Infelizmente a chuva deixou somente 

um dia pra gente apreciar, mas mesmo assim, eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Turismo, 

pelo excelente trabalho de todo esse final de semana, trazendo turistas, divulgando a nossa festa 

lá fora, nós tendo essa festa maravilhosa aqui na cidade e principalmente trazendo a 

agroindústria no Centro, aí na praça, para que as pessoas pudessem comprar seus produtos. 

Também eu quero aproveitar aqui pra, até pra dar um alento às duas indicações que nós ouvimos 

hoje. Com relação a do Vereador Guga, com relação à praça do Imigrante, dizer que a emenda 

impositiva do vereador Carpeggiani, ela foi executada, que foi a iluminação da praça. E a praça 

ainda não foi reformada, porque deu deserta duas vezes a licitação pra empresa pra fazer a 

reforma. E, agora então, está sendo feito mais uma licitação, pra ver se uma empresa se habilite a 

fazer as reformas. E quanto ao Plano Diretor do Vereador Ademir também, não foi, na verdade 

não foi alterado nada! O Plano Diretor ele continua igual. A medida da estrada de Otávio Rocha, 

dos 25 mais 15, ele mantém a mesma lei anterior! E o senhor sabe que isso aí ela vai ser revista 

no ano que vem, que a gente vai ter a revisão do Plano Diretor geral! Então lá o Executivo já está 

sabendo e, conforme a demanda da comunidade, ela poderá ser revista então no próximo ano 

2023. Mas era isso. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Desejar uma boa 

noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, eu quero também reforçar, que o 

destaque que nós tivemos nesse final de semana, com as repercussões também através das mídias 

sociais, tanto do Corpus Christi, com várias empresas também de comunicação filmando e 

transmitindo, as próprias pessoas que compartilham nas redes sociais, isso ganha uma dimensão 

muito grande. E o Mourão também fez isso, né, com o vídeo dele, na página, então o alcance 

sempre é muito grande. E também, do chef Bertolazzi, que também esteve aí divulgando, tem, 

essas pessoas são, hoje, influenciadores digitais também, né, e acabam levando o nome de Flores 

da Cunha muito longe. E parabenizar o comércio local também, que esteve aberto no dia de 

Corpus Christi, os nossos, além dos empreendedores que estavam na praça, o artesanato também, 
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o comércio local que se fez parceiro também, abrindo e proporcionando aos turistas gastarem 

aqui no município. O Mourão então, com um discurso muito bonito, muito inteligente, e 

esperamos que muitas coisas sejam colocadas em prática então por ele também. A romaria do 

Frei Salvador, então nesse ano com uma data diferente, pra vocês saberem se o nosso frei for 

canonizado, que está em processo, né, a data de comemoração não pode ser no mesmo dia que 

ocorre a procissão de Corpus Christi. Então esse ano foi transferido pro domingo, pra que depois 

ele possa ter um dia também específico dele como santo e aí nós podermos atrair mais pessoas 

para a nossa romaria e, assim, dar um destaque também para o nosso Frei Salvador. Quero fazer 

um convite pra comunidade que nos acompanha e que também está aqui, para participar então na 

nossa Feira de Inverno, que vai ter a abertura oficial agora, no sábado, dia 25, às 10:30, lá no 

Parque da Vindima Eloy Kunz, mais uma oportunidade então de atrairmos turistas para o nosso 

município e, também, dos nossos empreendedores mostrarem o que tem de melhor aqui da 

cidade e, assim, termos bons negócios e a nossa cidade continuar sempre progredindo. No 

momento era isso, Senhor Presidente. Agradeço o espaço. 

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

Senhor Presidente, queria ainda fazer um gancho à fala do Colega Vitório, que ele falou sobre, 

que em breve teremos a comemoração do Dia do Imigrante. E vale mencionar, que hoje nossa 

cidade vizinha de Caxias do Sul comemora 132 anos. Então hoje, dia vinte, 132 anos, uma 

cidade muito importante. Se Flores da Cunha também é o que é, depende também da 

proximidade com Caxias. Sabemos que temos vários munícipes que trabalham, ganham, tem o 

seu sustento em Caxias do Sul, né, embora residam aqui, então parabenizo a cidade de Caxias do 

Sul, um dos maiores polos metal mecânico da nossa região, talvez do Brasil também, e que tenha 

bastante sucesso e progresso também esta cidade. Também queria fazer um gancho à fala do 

Colega Clodo, na tribuna, quando ele falava sobre a importância de fazer o bem sem olhar a 

quem. E, mais uma vez, eu saliento que estamos no mês do Junho Vermelho, o mês que eu 

institui, através de um projeto de lei, no último ano, motivo este que a gente está usando o 

lacinho vermelho no peito, né? E lembrar também, que no último dia 14 de junho, se comemorou 

então o Dia Mundial do Doador de Sangue, na última terça-feira. E é um, eu digo, é um ato 

muito nobre, um ato de bondade enorme que as pessoas fazem sem olhar a quem, porque quando 

a gente vai doar sangue e muitas vezes se doa sem saber quem vai estar recebendo. Então, mais 

uma vez, eu convoco a toda a comunidade, a quem puder, que faça, que contribua sempre que 

possível e não só apenas quando algum familiar precisa, mas que pratique com frequência este 

ato, que com certeza ele vai salvar muitas vidas e faz a diferença na vida de muitas pessoas. 

Também queria parabenizar os eletricistas da Prefeitura, o Araponga e o Cattani, tive a 

oportunidade de encontrar eles no sábado de manhã, estava muito frio e eles estavam 

trabalhando, fazendo a troca de algumas luminárias no bairro Aparecida, fazendo o processo de 

troca da iluminação antiga pela, por toda essa iluminação com LED, que com certeza será uma 

grande economia pro nosso Município, além de tornar a cidade mais segura e com uma 

iluminação mais bonita. E, mais uma vez, queria parabenizar a Secretaria de Turismo, por todo o 

empenho e dedicação que teve, somada aos inúmeros voluntários, em todo esse final de semana 

que envolveu o Corpus Christi e as festividades. Com certeza o bom êxito das festividades e do 

Corpus Christi em si se deve à Secretaria de Turismo e a todos os voluntários, então parabéns a 

todos mais uma vez! Por hoje era isso. Uma boa semana e uma boa noite a todos! 

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

da Presidência). Eu queria aproveitar o momento e chamar a atenção da nossa comunidade e da 

população em geral, que os estragos que a chuva vem fazendo em nossa cidade também tem 

mostrado o descuido que a população tem com o descarte do lix. Então, em alguns lugares que 

foram feitos reparos aí nos últimos dias, devido às chuvas, que foi na avenida 25 de Julho, lá no 

acesso norte, na ciclovia, também na rua Bento Gonçalves, esquina com a Severo Ravizzoni e, 

também, na rua José Oliboni, próximo à escola Professor Targa e o Estádio Municipal Homero 

Soldatelli, pode-se constatar então que as bocas de lobo e as redes pluviais estavam sendo então 
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obstruídas com fios de energia, fios de telefones, garrafas PETs, resíduos assim que, que ficam 

ali, que não vão decompor e que acabam causando vários problemas e, com isso, a substituição 

da tubulação. E a gente vê aí, muitas vezes na cidade, alguns locais cedendo e isso se dá também 

a não poder a água escoar de forma correta. Então a gente pede à comunidade que preste atenção 

no descarte, no cuidado. E vocês virem as fotos na página da Prefeitura, vocês vão ver como é 

que pode uma pessoa que está lá, tirando o fio de telefone e vai, joga na boca de lobo. Isso é um 

crime, se for falar a verdade. Também gostaria de mostrar algumas obras aqui do nosso 

município que foram executadas e dar os parabéns para o nosso diretor aí, o Miro. Aí então, vou 

mostrar pra vocês como é que estava a situação da estrada lá em Santa Libera, que até foi o 

motivo de críticas, mas a gente sabe que a chuva causa estragos e que são recorrentes e que não é 

uma obra feita uma vez que vai durar, então são reparos que tem que ser constantes. (Exibição de 

imagens através da televisão). E aí, a gente pode mostrar como é que estava e, também, como 

ficou, né, essa estrada que dá acesso lá à comunidade, mas que também passa um riozinho no 

local, que acaba causando mais transtornos também. Então aí dar os parabéns para o nosso 

diretor Miro, pela toda a dedicação e empenho que tem trabalhado e sendo sempre feito as obras 

com maior qualidade, mais alargamento, compactação, pra também evitar os retrabalhos, né, 

Vereador Luizão, o nosso Colega, então dar os parabéns para o Miro. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada pela atenção e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na última sexta-feira, dia 17, estive 

representando esta Casa na recepção ao Vice-Presidente da República, General Hamilton 

Mourão, na Prefeitura Municipal e, após, na palestra almoço, no Salão Paroquial de Flores da 

Cunha. No dia 19/06, também estive representando esta Casa no encerramento das atividades de 

Corpus Christi, na praça da Bandeira. Agradeço a todos os Vereadores que participaram da 

confecção dos tapetes, das celebrações religiosas e da romaria ao Frei Salvador. Faço um convite 

também, para que a comunidade participe da nossa Feira de Inverno, 33ª Feira de Inverno, 

valorizando aí os nossos produtores de malhas, de vinhos, de boa gastronomia. Quanto à abertura 

oficial, é no dia 25 de junho, às 10:30, no Parque da Vindima Eloy Kunz. Estão todos 

convidados a prestigiar também esse evento.  

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

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 20 de junho de 2022, às 19h43min. Tenhamos 

todos uma boa noite e uma boa semana! 
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