
      

 

 

 

 

 
 

 

INDICAÇÃO  

 

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Vereadores 

Vereador Ângelo Boscari Junior 
 

O Vereador Vitório Francisco Dalcero, MDB, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal a troca da placa alusiva ao gemellaggio
1
 com Sospirolo, junto ao pórtico do acesso 

sul e a instalação de uma segunda no acesso norte, seguindo os moldes da instalada no acesso 

sul, tendo em vista a comemoração dos 10 anos da assinatura do intercâmbio entre as duas 

cidades-irmãs. 
 

JUSTIFICATIVA: 
 

Em 12 (doze) de janeiro de 2012, as prefeituras de Flores da Cunha e de 

Sospirolo, localizada na província de Belluno, na Itália, assinaram um intercâmbio entre as 

duas cidades de nações diferentes – Gemellaggio. 

O processo que culminou na assinatura do intercâmbio entre as duas cidades 

começou a ser projetado em janeiro de 1998, com avanço significativo em novembro de 2007 

e oficializado em janeiro de 2012. Com a assinatura do intercâmbio, foram fundadas as 

associações Amigos de Sospirolo (sede em Flores da Cunha) e Amici di Flores da Cunha (sede 

em Sospirolo).  

Desde 2012, Flores da Cunha tem um gemellaggio (acordo com usos, costumes 

e origem histórica comuns para desenvolver e incrementar relações entre pessoas, 

promovendo intercâmbios sociais, educacionais, turísticos, econômicos e culturais) com o 

município de Sospirolo, situado na província italiana de Belluno. 

A região com a qual Flores da Cunha assinou o intercâmbio apresenta 

características semelhantes às da Serra Gaúcha, por isso podem ser consideradas cidades-

irmãs. 

Para dar visibilidade e destaque ao intercâmbio entre Flores da Cunha e 

Sospirolo, no início de 2016, foi instalada uma placa informando sobre o gemellaggio, junto 

ao pórtico do acesso sul do município, sugerimos a troca da placa e a instalação de outra 

semelhante no acesso norte do município, tendo em vista a comemoração dos 10 anos da 

assinatura do intercâmbio entre as duas cidades-irmãs.  

Solicitamos também que se estude a possibilidade de replantar em outro local, 

os arbustos que estão na frente da placa. 

Desta forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas no Município, 

solicitamos atendimento a esta indicação.  
  

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 30 de junho de 2022. 

 
 

Vereador Vitório Francisco Dalcero 

Bancada MDB 

                                              
1
 Gemellaggio é um acordo estabelecido entre cidades ou países de um mesmo Estado ou de nações diferentes, por vezes, distantes uns dos 

outros, mas que possuem, em suas histórias ou origens, pontos comuns que se identificam. Esse acordo facilita o acesso a informações, troca 
de experiências, elaboração de projetos e cooperação política, econômica e cultural. Em português significa “Cidades-Irmãs”. 


