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SESSÃO 2.712 – SESSÃO ORDINÁRIA 

11 de julho de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 11 de julho de 2022, às 18h06min. 

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

sessão, a todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores. Uma 

saudação muito especial a todos os integrantes do Coral Nova Trento que serão homenageados 

nesta noite, sejam todos bem-vindos a esta Casa. Saúdo também a presença do Presidente do 

nosso hospital Nossa Senhora de Fátima, Bertinho Piccoli; e a suplente de vereadora Fátima 

Finger, 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: 

Ofício nº 084/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 053/2022, que “Autoriza a abertura de 

um crédito adicional especial no valor de R$140.000,00”.  

Ofício nº 085/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 054/2022, que “Institui o programa de 

Parcerias Público-Privadas e de Concessões do Município de Flores da Cunha/RS e dá outras 

providências”.  

Ofício nº 086/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 055/2022, 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 da Secretaria de Administração e Governança, que encaminha o relatório de 

transferências de receitas recebidas pelo Município de Flores da Cunha relativo ao mês de junho 

de 2022, para conhecimento dos Vereadores.  

E-mail da equipe técnica do CREAS, que encaminha convite do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) do município de Flores da Cunha, para participar do 2º encontro do seminário 

“Conhecendo o SUAS: Um olhar sobre as expressões da violência no contexto familiar”, com o 

tema “A família das mulheres vítimas de violência”, no dia 02 de agosto de 2022, às 10:00 horas, 

no Espaço Cultural São José.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 052/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que “Dispõe sobre a 

divulgação das deliberações e atividades desenvolvidas pelos Conselhos Municipais na página 

oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal na internet e dá outras providências”.  

Indicação nº 150/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a ampliação do itinerário do transporte público coletivo que compreende a rota entre 

Flores da Cunha e Otávio Rocha, de modo que o serviço passe a ser ofertado também nos finais 

de semana. 

Indicação nº 151/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que estude, juntamente com a Secretaria de Segurança, Transporte e Mobilidade, uma 

forma de melhorar o acesso à rua Terezinha Maria Zorgi com a Via Vêneto. 

Indicação nº 152/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja estudada uma forma para retirar os galhos das árvores de eucaliptos que estão 

próximos à fiação e, após, seja efetuado o conserto das luminárias na Via Vêneto, no trecho 
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compreendido entre a empresa Echer Chapeação e Pintura e a entrada do loteamento Vila 

Romana. 

Indicação nº 153/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de um abrigo de passageiros de ônibus na rua das 

Rosas, em frente ao mercado J.N., na capela de Nova Roma. 

Indicação nº 154/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a roçada e a limpeza no terreno destinado à praça no 

loteamento popular da comunidade de Nova Roma. 

Moção nº 011/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Senhor Severino Bulla, Presidente do Coral Nova Trento, extensiva a todos os 

integrantes e aos ex-integrantes do coro, pelo cinquentenário de fundação, comemorados no dia 

19 de junho de 2022. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício nº 2061/2022, da Diretoria de Orçamento e Finanças do Ministério do Desenvolvimento 

Regional, que informa a liberação de recursos ao Município de Flores da Cunha no valor de 

R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), no dia 21 de junho de 2022, referente ao cronograma de 

desembolso do convênio/cadastro SIAFI nº 875505, destinados à execução do objeto pactuado 

conforme processo nº 59553.000770/2018-86, para conhecimento dos Vereadores.  

Convite da Presidente da Associação de Amigos do Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi, 

para participar da 11ª Note de Ciàcole, no dia 16 de julho de 2022, às 19h30min, no salão da 

comunidade do travessão Alfredo Chaves.  

E-mail da Presidente do Corede Serra, que encaminha convite para participar da audiência 

pública de revisão do plano de desenvolvimento regional 2015-2030 para o ciclo 2022-2030, nas 

seguintes datas e locais: dia 15 de julho de 2022, no campus da UCS de Nova Prata; dia 18 de 

julho de 2022, no campus da UCS de Bento Gonçalves; e dia 22 de julho de 2022, na cidade 

universitária em Caxias do Sul, todas as reuniões realizadas no horário das 13h30min às 

17h30min. 

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

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

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 Horácio Natalino Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, assessores, assessoras, a imprensa; homenageados desta noite, Coral Nova Trento; 

Presidente do hospital, Piccoli; a Fátima Finger, público aqui presente e quem nos acompanha 

nas redes sociais. Indicação 153, solicito que seja providenciado este abrigo de ônibus, uma vez 

que o mesmo já existia no local e foi retirado para se fazer reparos devido a um acidente com 

carro e a comunidade está aguardando, pois tem moradores e alunos que necessitam deste abrigo. 

Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Indicação 154, solicito que seja providenciada esta 

melhoria, pois os moradores locais estão reivindicando a roçada e limpeza deste terreno que, 

segundo informação dos mesmos, este era destinado para a instalação de uma praça pública no 

loteamento. Solicito que essa indicação seja atendida com brevidade, pois a comunidade está 

aguardando há muito tempo. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Era isso, Senhor 

Presidente.  
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero.  

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

Vereadores; cumprimento especial a todos os integrantes do Coral Nova Trento, os 

homenageados da noite; assessores e servidores da Casa, a imprensa, público aqui presente e os 

que nos acompanham através do Facebook. Hoje faço a defesa de duas indicações que 

protocolamos nessa Casa, que são reivindicações da nossa comunidade. A primeira, solicitam ao 

Senhor Prefeito Municipal que seja estudado uma forma para retirar os galhos das árvores que 

estão próximo à fiação e depois seja consertado as luminárias na Via Vêneto, trecho entre a 

chapeação do Echer e a entrada do loteamento Villa Romana. Com a abertura do loteamento 

Villa Romana, este itinerário tornou-se muito atrativo para a realização de caminhadas e 

pedaladas no final do dia. A falta de iluminação pública no trecho causa insegurança aos 

usuários que transitam pelo local. Sabemos que a iluminação pública está diretamente ligada à 

segurança pública do tráfego, previne a criminalidade, embeleza as áreas, destaca e valoriza as 

paisagens, facilita a hierarquia viária e orienta os percursos. Na segunda indicação pedem ao 

Senhor Prefeito Municipal que estude, juntamente com a Secretaria de Segurança, Transporte e 

Mobilidade, uma forma de melhorar o acesso à rua Terezinha Mari Zorgi com a Via Vêneto 

devido ao aumento considerável do fluxo de veículos naquele local. Neste ponto de encontro 

entre a Via Vêneto e a rua Terezinha Mari Zorgi é necessário a implantação de uma área de 

escape ou refúgio para que o, para o motorista que vai acessar a rua Terezinha Mari Zorgi, pois 

ao chegar para acessar a rua, logo a seguir, temos uma curva na Via Vêneto, o motorista não tem 

visibilidade do veículo que poderá estar vindo do loteamento Villa Romana. Com a implantação 

da área de escape ou refúgio, estaremos garantindo maior segurança e evitando possíveis 

acidentes aos usuários daquela via. Desta forma, para contribuir com as boas ações 

desenvolvidas no município, solicitamos atendimento a esta indicação. Obrigado, Senhor 

Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Transfiro a Presidência ao Vereador 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! 

Cumprimento a Vereadora, meus Colegas Vereadores. Uma saudação muito especial aos 

integrantes do Coral Nova Trento, na pessoa do Seu Severino Bulla, da maestrina Cibele, mas a 

todos os integrantes, pois sabemos que a música coral ela depende de vários elementos e de 

várias vozes para que ela nos encante e nos surpreenda cada vez mais, sejam bem-vindos a essa 

Casa! Cumprimento também ao Presidente do nosso hospital, Bertinho Piccoli; a suplente de 

vereadora Fátima Finger; ao Carlos Paviani, do jornal O Florense, sua esposa Séfora, sejam bem-

vindos; público que nos assiste de casa. Quero falar um pouquinho aqui hoje, aproveitando o 

gancho, já parabenizando o Vereador Vitório pela homenagem aos 50 anos do Coral Nova 

Trento. Quero dizer que no, na legislatura passada, estive juntamente da vereadora Claudete 

trabalhando para que este coral se torne o nosso património imaterial do município. Depende 

então do Poder Executivo, obviamente, mas a gente já demonstrou esse interesse devido à 

importância que tem na divulgação da nossa cultura, na manutenção do dialeto, do talian, nas 

cantigas italianas, na cultura que a gente quer manter viva e o Coral Nova Trento representa 

muito isso. Então parabenizo muito ao Vereador Vitório e continuaremos aí trabalhando para que 

essa preciosidade do nosso município continue por muito tempo e parabenizo a todos vocês pelo 

empenho e pela dedicação. Sei que a arte, a cultura como um todo ela é fundamental pro 
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desenvolvimento das pessoas. Falo isso como cantor também, eu tento pelo menos, né, mas aí, 

né, que desenvolve as nossas capacidades cognitivas, desenvolve o nosso, a nossa memória, a 

nossa inteligência e é muito importante, além de transformar o ambiente em que se, em que 

estamos, né? A música ela faz com que a gente melhore automaticamente de qualquer situação. 

Falo também um pouquinho aqui sobre o esporte, que também é uma bandeira que defendo. No 

final de semana estive, juntamente com o Vereador Horácio, na, em um evento aí de graduação, 

exame de graduação de muay thai da equipe Viva Thai, onde também fomos homenageados, né, 

Vereador Horácio? “Ao Presidente da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, pelos 

serviços prestados ao esporte gaúcho”. Me senti também muito lisonjeado. Quero agradecer ao 

mestre Jeferson Romitti, que nos convidou e que faz lá um trabalho social também muito 

importante. O esporte ele é também, igualmente como a arte e a cultura, um transformador, né, 

das, ele acaba fazendo com que a gente tenha, desenvolva habilidades físicas, desenvolva 

habilidades cognitivas, atenção, disciplina e isso, e também muito benéfico pra nossa saúde. 

Além disso, proporciona que os atletas vão a competições, que sintam na pele essa questão da 

disciplina, do desenvolvimento psicológico e o esporte, assim como a cultura e a arte, eles são 

transformadores. Eu, como o ex-atleta, mas pretendo voltar, e artista, digo aqui com todas as 

letras, isso foi fundamental pro meu desenvolvimento desde criança e me tornou numa pessoa 

muito melhor. Parabenizo muito a quem mantém a arte e a cultura viva e o esporte. E o professor 

lá, o Jeferson Romitti, ele tem uma intenção de fazer um projeto social e a gente vai estar, no que 

couber a nós, apoiando e levando adiante essas ideias, porque isso sim transforma a nossa 

sociedade. Falando um pouco nisso também, na última semana estive com o nosso Secretário de 

Educação, Itamar Brusamarello, falando sobre a dotação orçamentária, os recursos que existem 

disponíveis na secretaria para o auxílio a atletas, para que eles possam competir em outros 

municípios, em outros estados e até mundo afora. Uma dotação esta que acabei também 

auxiliando, aumentando, destinei minha emenda impositiva do ano passado, individual, no valor 

de 25 mil, para auxílio a atletas. Teria enviado mais, mas a gente tem que contemplar várias, 

várias rubricas e este ano seria um ano de testes pra ver como está o esporte em Flores da Cunha. 

Então, a partir disso, será feito um cadastro, está sendo finalizado o edital, onde serão definidos 

os critérios para a destinação desse recurso e servirá para atletas irem competir em outros 

municípios, atletas esses que tenham já uma, já tenham um histórico dentro do esporte, que tenha 

uma certa notoriedade, que possam competir em alto nível fora do município e levar o nome de 

Flores da Cunha. E é fundamental que o Poder Público contribua, auxilie esses atletas para que 

eles não precisem pagar para competir, para que se sintam incentivados. Então, assim que estiver 

pronto esse edital, eu estarei conversando novamente com o nosso Secretário, para que sejam 

feitos os últimos ajustes e chamar essa comunidade esportista do município, para que eles, dentro 

da forma da lei, possam ter acesso a este, a estes recursos e continuar competindo, sendo 

incentivados. Eu mesmo competi nos anos de 2004, 2005, com o auxílio da Prefeitura. Obtive 

segundo lugar em uma modalidade a nível nacional e isso foi muito importante. Se não fosse o 

auxílio da Prefeitura, eu não teria competido e não teria chegado ao vice-campeonato brasileiro 

de luta de braço. E, hoje, estou aqui como vereador defendendo essas bandeiras, assim como 

defendo a bandeira da cultura. Também quero falar um pouquinho sobre o Dia Nacional da 

Reciclagem, que foi comemorado no mês passado, dia cinco, e trouxe consigo a importância da 

política dos três Rs (erres): reduzir, reaproveitar e reciclar, que deve ser presente no dia a dia da 

população. Na semana passada, a RBS TV veiculou muitas matérias sobre reciclagem de lixo, 

falando que já existem os mecanismos. Flores da Cunha também não é diferente, tem os 

containers de lixo seletivo e lixo orgânico e ali ainda se tem muita mistura desses resíduos. 

Então a gente vai, quer atentar a população pra que separe, para que, para que nos casos de, 

deixa eu ver aqui, papéis, plásticos, vidro, metal, que eles sejam separados e colocados no lixo, 

no container amarelo, reciclável. Isso facilita lá na cooperativa, lá nos, dos recicladores lá e eles 

vão dar o destino. O que puder ser reaproveitado, eles irão reaproveitar, isso também gera renda 

pra nossas famílias, as famílias que trabalham na reciclagem, além de contribuir aí com a 

preservação do nosso meio ambiente, que é extremamente importante nos dias atuais, onde o 
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consumismo é muito alto e descartáveis são muito comuns na casa de todos nós. Temos que dar 

o destino correto, os plásticos, os metais aí, os recipientes, dar uma lavadinha, coloca no local 

correto, que é o container amarelo. O Município já tem disponibilizado cada vez mais, acredito 

que muito em breve todo o território do município será contemplado, na medida do possível, mas 

aqueles que já têm o acesso, que façam a sua parte. E estarei propondo aqui nesta Casa, 

juntamente com as comissões pertinentes e o setor de comunicação da Casa, a elaboração de um 

material explicativo sobre reciclagem, pra gente veicular e se, e tornar a Câmara de Vereadores 

mais um canal de comunicação na difusão dessas ideias e na, e pra fazer com que as pessoas se 

conscientizem do quanto importante é também a gente reciclar nosso lixo. O Brasil gera em 

torno de 80 milhões de toneladas de lixo, por ano, e todo este, de todo esse, apenas cerca de 

trinta por cento tem potencial para ser reciclado. Desses trinta por cento que podem ser 

reciclados, pouco mais de dois por cento são de fato reciclados e tem o seu destino correto. Então 

a gente tem ainda um campo muito grande pra trabalhar isso, pra que a gente não precise mais 

requerer tanta matéria-prima, reaproveitar o que já se tem e contribuir aí com a preservação do 

nosso ambiente. Estaremos então trabalhando nessa Casa, assim que tivermos dados mais 

concretos de como fazer, veiculando aí nas redes sociais, nos podcasts e, também, até mesmo 

nos veículos tradicionais aí de comunicação, pra que a gente possa auxiliar aí nesta causa, que é 

a preservação do ambiente e manter aqueles trabalhos lá das pessoas que trabalham, que são os 

recicladores, lá na capela Medianeira, onde tem a cooperativa dos recicladores. Então no mais 

era isso. Parabenizo, mais uma vez, o Coral Nova Trento. Agradeço pela atenção de todos e 

tenham todos uma boa semana. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo 

Boscari Junior.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Clodo Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidente; boa noite, Colega Vereadora, 

Vereadores, público aqui presente; especial, Januário Bulla, extensivo a toda, Severino Bulla, 

desculpa, extensivo a toda, toda equipe do coral, é muito bom vê-los aqui conosco, nessa data 

especial pra vocês todos; cumprimento também a suplente de vereadora, a Fátima Finger; 

Presidente do nosso hospital, Bertinho Piccoli; do jornal O Florense, o Carlos Paviani, o 

Rouglan; extensivo a todo o público aqui presente. Hoje, eu quero trazer pra vocês alguns 

assuntos. Eu sou um defensor das emendas, sejam elas federais, estaduais ou próprias, as nossas 

emendas impositivas, emendas municipais. Na última semana, então nós tivemos a confirmação 

do pagamento de mais duas emendas. Eu quero aqui destacar pra vocês uma emenda do Pedro 

Westphalen, de 250 mil, destinados ao serviço do SUAS da nossa cidade; e a segunda emenda do 

Deputado Covatti Filho, 238 mil reais, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então essas 

duas emendas, logo mais nós estaremos apreciando aqui, nesta Casa, e essa segunda emenda ela 

foi destinada pra repavimentação da rua Ernesto Alves, que é nossa rua que sai do hospital até a 

Frei Eugênio. Essa foi uma indicação que eu fiz ainda lá em 2016, quando eu era suplente de 

vereador nesta Casa, eu já tinha feito essa indicação. Eu não sou favorável à repavimentação, 

colocar asfalto em cima de pavimento enquanto a gente tem estrada de chão ainda. Mas, neste 

caso, até por necessidade da época, que precisamos usar o transporte das ambulâncias, entrada e 

saída do hospital, então se faz a importância de pavimentar, de colocar uma camada asfáltica 

nesta rua, pra dar condições de trafegabilidade para as ambulâncias no transporte de um paciente, 

que tenha um asfalto. Então essa foi uma indicação agora, através do projeto, através de uma 

emenda que nós conseguimos no ano passado a visita à Brasília, foi requisitado junto ao 

deputado e, agora, a cidade está sendo agraciada. Outro assunto que eu quero falar também é 

com questão da desburocratização. É um tema importante, um tema que todos os órgãos públicos 

comentam, o nosso não é diferente, Flores da Cunha não é diferente. E, na semana passada, 

acompanhando o nosso Prefeito César Ulian, estive em Porto Alegre, na Secretaria de Educação. 
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Coincidentemente, no ano passado, então um ano se fazendo no dia dois de julho, nós estivemos 

lá para, foi encaminhado a municipalização da escola de Mato Perso, isso ainda em 2020. No ano 

passado, nós estivemos na Secretaria Educação e nos prometeram que logo estariam fazendo 

essa cedência para o Município e cá estamos, em 2022, um ano depois, ainda não foi nos passado 

a cedência de uso da escola de Mato Perso. Então isso é a burocratização do nosso setor público, 

em todas as áreas. Eu estou citando aqui uma área, mas nós sabemos que todas, muitas áreas que 

são entraves, ainda mais um ano de eleição, dependendo de uma simples assinatura, de uma 

simples liberação e os projetos ficam tramitando e não sai do lugar. Então nós estivemos em 

Porto Alegre, mais uma vez então nos asseguraram que, em poucos dias, estariam encaminhando 

então essa cedência de uso, por 20 anos, da escola de Mato Perso, para depois, logo depois que 

tivesse a assinatura da cedência, o Executivo poder encaminhar uma liberação definitiva daquela 

escola pro Município, para que se possa fazer o investimento, a reestruturação daquela escola, 

que ela está em péssimas condições. Mas se o Estado não der essa liberação, o Município não 

pode investir porque não é um prédio do Município. Então pedimos, sim, ao Governo do Estado 

que encaminhe o mais breve possível essa liberação pra que isso aconteça. O terceiro assunto 

que eu quero trazer é notícia boa, notícia de Flores da Cunha mais uma vez aparecendo no 

destaque nacional. É de conhecimento de todos, a imprensa divulgou na semana passada a 

escolha do município, hoje Flores da Cunha em décimo primeiro lugar no ranking brasileiro das 

melhores cidades em vários itens que foram selecionados. Isso é muito bom, é gratificante pros 

gestores públicos, pra nós legisladores que fizemos parte da Administração Pública, saber que o 

gestores que trabalham em Flores da Cunha pensam sempre pro melhor de Flores da Cunha. E o 

resultado vem. Então uma avaliação nacional, até vou ler pra vocês aqui a, como que foi 

destacado. Uma, a pesquisa avaliou mais de cinco mil municípios brasileiros, categorizados de 

acordo com o seu porte. Então Flores da Cunha ela está dentro do porte pequeno, até 50 mil 

habitantes. Flores da Cunha então foi a décima primeira colocada entre as cidades de pequeno 

porte, na pesquisa “As melhores cidades do Brasil 2022”, isso através da revista Isto É, que foi 

quem fez essa pesquisa, divulgado na última semana. O ranking também tem o objetivo de 

analisar, classificar e mapear o nível do desenvolvimento socioeconômico nos 5.565 municípios 

brasileiros. Além dessa colocação, também Flores da Cunha ficou em nono colocado no 

indicador econômico padrão de vida, isso a nível federal, a nível Brasil. Todos os municípios 

foram categorizados e avaliados de acordo com o seu porte, ou seja, conforme o tamanho de sua 

população, e Flores da Cunha está entre os municípios de pequeno porte até 50 mil habitantes. 

Para realizar a pesquisa, foram analisados 281 indicadores relacionadas às áreas fiscal, 

econômica, social e digital, considerados pilares afetados diretamente pelas políticas públicas. 

De acordo com o Prefeito César, esse resultado vem de encontro ao trabalho estratégico 

desenvolvido pela Administração Pública para garantir o bem-estar e a qualidade de vida da 

população florense em todos os âmbitos. Conforme as palavras do Prefeito, ele fica muito feliz 

em compartilhar essa conquista com a nossa comunidade. É um reconhecimento muito 

importante que nos motiva a seguirmos uma gestão pública de excelência, atendendo às 

expectativas da população. Então, como eu dizia, é importantíssimo pra nós, pela cidade, num 

ano pós-pandemia onde as coisas não aconteciam e nós recebermos aqui esse reconhecimento 

devido ao trabalho, devido às pessoas que aqui empreendem, investem e o reconhecimento vem. 

Nós tivemos, nos últimos dias, visitas importantes, nós tivemos aqui o Vice-Presidente do Brasil, 

o Senhor Mourão. Quantos anos fazia que nós não tínhamos aqui a presença de um alto escalão? 

Nós tivemos, na semana passada, o Senador Lasier Martins. Hoje, nós recebemos, no gabinete do 

Prefeito, o Vice-Cônsul, o Cônsul-Geral da Itália, Senhor Roberto Bortot, também uma presença 

muito ilustre. Então o que pode nos trazer é a importância que tem Flores da Cunha hoje, todos 

trabalhando juntos. O turismo, acho que o turismo nunca esteve tão divulgado, a nossa cidade 

nunca esteve tão divulgada como agora. Então isso é importante, é um trabalho de muitas 

pessoas trabalhando sempre no bem comum da nossa comunidade. E quem ganha com isso, 

somos todos nós. Por isso que eu destaco sempre a importância, nós somos um município 

pujante, trabalhador, a importância do Poder Executivo, Legislativo trabalhar em conjunto, 
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sempre pensando para o melhor do município. Então que essas notícias boas continuem vindo 

pra nossa cidade, que nós possamos cada vez mais divulgar a nossas ações, o nosso trabalhos e 

quem ganha com isso, sempre somos todos nós. Todos nós que moramos aqui, por gostar de 

Flores da Cunha, trabalhamos aqui, vivemos aqui com nossa família, porque nós sabemos da 

importância que tem cada um fazer a sua parte, cada um fazer o seu melhor em prol sempre da 

comunidade, sempre do município, divulgando, enaltecendo as coisas boas. Claro que sempre 

vai haver coisas para serem melhoradas, trabalhos a serem feitos. Então por isso que eu destaco, 

o Executivo, Legislativo trabalhando junto, com toda a nossa população, com nossos 

empreendedores, a certeza que Flores da Cunha cada vez terá um destaque maior a nível estadual 

e a nível federal. Então que nós possamos desenvolver, trabalhar juntos na cultura, no esporte, no 

turismo, na saúde, na educação, envolvendo todos os setores, quem ganha somos todos nós. 

Então era essa a mensagem que eu queria deixar pra vocês. Obrigado pela atenção! Tenham 

todos uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para o Grande Expediente, a 

palavra está à disposição do Vereador Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Transfiro o meu tempo ao 

Colega Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Cumprimento o Presidente dessa Casa, 

Vereador Angelo; demais Vereadores; um cumprimento especial ao Senhor Severino Bulla, 

Presidente do Coral Nova Trento; em seu nome, cumprimentar os demais integrantes do coral, 

cumprimentar a maestrina Cibele; cumprimentar também a suplente de vereadora Fátima Finger; 

Presidente do nosso hospital, Bertinho; o Carlos Paviani e esposa, cumprimentar os assessores e 

servidores da Casa, a imprensa, o público aqui presente e os que nos acompanham através do 

Facebook. Agradeço ao Vereador Barp, por ceder seu tempo neste espaço. Hoje este é um 

momento especial para mim, pois estou tendo a oportunidade de congratular o cinquentenário de 

fundação de uma entidade muito representativa no município, o Coral Nova Trento. Senhor 

Presidente, a maioria das pessoas acham que o canto coral parece simplesmente juntar pessoas 

para cantar, mas não se trata nada disso. Com suas particularidades, o canto coral executa as 

vozes em harmonia, exigindo uma combinação de notas diferentes entre as vozes, fazendo 

acordes e tornando uma experiência encantadora ouvir a combinação das vozes e os efeitos 

sonoros que elas proporcionam. É necessário executar uma técnica para resultar nessa harmonia. 

O canto coral ensina a música, pois para cantar é preciso aprender sobre ritmo, timbre e voz. 

Geralmente o canto coral é composto por vozes de homens e mulheres, as quais compõem quatro 

naipes: baixos, tenores, contraltos e sopranos. Sabemos que a música desenvolve a mente 

humana, promove o equilíbrio, proporciona um estado agradável de bem-estar, facilita a 

concentração e o desenvolvimento do raciocínio. Na música estão contidos três elementos: as 

palavras, a harmonia e o ritmo, que quando bem executados, penetram diretamente em nossos 

centros nervosos e ordenam de maneira rápida e imediata a divisão do tempo e do espaço, além 

de inspirar o gosto pelas virtudes. Ao ouvir ou cantar música, principalmente em corais, através 

das combinações harmônicas dos acordes executados pelas vozes, experimentamos os efeitos 

sonoros que mexem com nossa audição, visão, olfato e paladar. Podemos dizer que o ato de 

cantar atua como uma forma libertadora e que nos permite estar em completo acordo com o 

mundo que nos rodeia. E, para exemplificar tudo isso que acabei de falar, convido o Coral Nova 

Trento para se apresentar. O grupo irá nos presentear com duas maravilhosas músicas. Obrigado 

pela atenção! (Apresentação do Coral).  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Agradeço ao Coral Nova 

Trento pela belíssima apresentação. Encerrado o Grande Expediente, passamos ao intervalo de 

cinco minutos para a organização da pauta da Ordem do Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 
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Em pauta, o Projeto de Lei nº 050/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$250.000,00”. 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 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

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

que nos prestigia aqui, principalmente o Coral Nova Trento, estamos então votando a abertura de 

uma rubrica, esse valor já entrou para os cofres públicos do Município e ele veio também como 

recurso para execução do programa do SUAS. Mas esse é um valor que vai ser investido na 

construção do nosso Centro de Convivência para os idosos. Então é um valor que sobra do caixa 

da Prefeitura, pra ser aplicado então no Centro de Convivência que está projetado para iniciar 

esse ano, então a gente pede a colaboração dos Colegas Vereadores. É um recurso do nosso 

Deputado Federal Pedro Wetphalen, nosso amigo, que tem abraçado essa causa conosco aqui no 

município. Era isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, toda a comunidade que nos prestigia nesta noite. Colega Clodo falava há pouco na 

tribuna da importância que temos, para o que tem para o município essas emendas provenientes 

dos nossos deputados. Essa é mais uma, do Pedro Westphalen, e com certeza será bem aplicada 

no nosso município, onde 20 mil serão para material de consumo e os outros 230 mil serão para 

terceiros na implantação, na obra que está sendo realizada. Então todas essas emendas que 

chegam ao nosso município, passam por esta Casa, nos deixam com uma, com uma alegria. E a 

gente sabe que todos os projetos que vem dessa natureza, eles vêm para se somar a Flores da 

Cunha e essa é mais uma emenda que vem para trazer benefícios para o nosso município. Então 

sou amplamente favorável, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 050/2022 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 050/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Lei nº 051/2022, que “Inclui o Projeto 1675 no Anexo I de metas do 

Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, autoriza a abertura de um 

Crédito Adicional Especial no valor de R$916.000,00”. 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 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Como o Vereador Clodo falou, então esse é um, mais 

um recurso que veio pro município, que somado ao caixa que nós temos daí da Prefeitura, pra 

repavimentação das ruas então que liga a Frei Eugênio e a João Canabarro, será pavimentada a 

rua Ernesto Alves, que liga então ao nosso hospital. E sendo que esse, desse valor de 916 mil, 

300 mil são da emenda então do Deputado Covatti Filho. Então a gente pede a colaboração dos 

Colegas Vereadores para mais essa importante obra também, que será realizada aqui no 

município. E que desde já, a gente agradece.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, só pra complementar então, 

conforme eu havia falado, desses 900 mil reais, então vai ser feito toda a reestruturação da via, 

né? Na verdade aqui, pretende-se melhorar a trafegabilidade, possibilitando um fluxo veicular 

seguro e de acordo com a demanda do local. Além da pavimentação, serão confeccionadas 
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caixas coletoras para o sistema de esgoto, rampas de acessibilidade e, também, toda a sinalização 

viária, que garantem a durabilidade, acesso compatível e segurança. Então vale destacar é que 

nós sempre defendemos aqui, que as obras que são feitas elas têm que ter um padrão nota 

máxima, como que a gente quisesse que fizesse nas nossas casas. Então nessas pavimentações de 

ruas, primeiro tem que ser feito toda a nova canalização, drenagem, tudo o que é necessário pra 

uma via, para que não aconteça, logo em seguida aí, dois, três anos, ter que destruir a 

pavimentação que foi feito, o asfalto que foi feito, para talvez reconstruir uma canalização de 

esgoto ou algo parecido que não está mais viável com a situação. Então sempre antes de uma 

obra desse quilate, que o município, que o gestor público veja toda a canalização, tudo que tem 

subterrâneo, embaixo da terra, que a gente não enxerga, para que depois não precise ser refeito 

um serviço logo aí adiante. Então sou amplamente favorável ao projeto sim, Senhor!  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, público aqui presente, demais autoridades e todos que nos prestigiam pelo canal do 

Facebook. Quero aqui também ressaltar o PL 051, em relação à pavimentação da Ernesto Alves, 

determinados pedaços, em nome desta bancada, também reiterar e ser totalmente favorável à 

pavimentação asfáltica, né, tendo em vista que vai beneficiar nossos munícipes, tanto as pessoas 

que residem perto daquele local, quem passa, quem escoa a produção e quem realmente precisa 

deslocar até mais o fluxo de veículos. Também ressaltar aqui e concordo plenamente com o 

Vereador Clodomir, aonde ele fala de não fazer o serviço duas vezes e por isso também sou 

favor da pavimentação asfáltica. Já tive várias críticas em relação à John Kennedy, ao lado da 

padaria Qualitá, aonde foi feito novamente, colocados os bloquetos e não ficou em perfeito 

estado e poderia ter sido melhor feita, o pessoal avaliou e o asfalto sempre foi a melhor forma. 

Tendo aqui em vista também, que a administração passada, em seus oito anos, concluiu cerca de 

100 quilômetros de pavimentações, tanto na área urbana e tanto na área rural. Só em 2019, 66 

quilômetros de pavimentações asfálticas no interior da nossa cidade. Era isso. Quero agradecer e 

reiterar aqui que somos todos favoráveis. Muito obrigado! 

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

que nos assiste e nos acompanha. Queria também deixar minha contribuição, também sou 

favorável a este trecho, acredito que é importante, próximo ao hospital, principal objetivo então é 

propiciar um trânsito um pouco melhor, como o Colega Vereador disse, para a questão das 

ambulâncias. Mas a única ressalva que eu digo é que se faça, assim como o Vereador Clodo 

falou, um trabalho de qualidade, revisando a parte da tubulação, né? Sabemos que às vezes é 

feito uma pavimentação sobre o calçamento e não tendo base, precisa se ter uma preocupação 

maior. Uma das maiores reivindicações que a gente vê no nosso município é a questão de 

buracos que hoje a gente tem em vários pontos da nossa cidade. Então essa preocupação precisa 

existir sim, como o Colega Clodo falou, para que não tenhamos, em pouco tempo também 

depois, estar tendo que fazer alguma manutenção então neste trecho. Mas sou favorável e 

acredito que isso vai vim agregar muito pra qualidade de vida dos nossos munícipes e, em 

especial, para quem precisa usar o hospital. Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 051/2022 

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 nº 051/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, a Moção nº 011/2022, de Congratulações ao Senhor Severino Bulla, Presidente do 

Coral Nova Trento, extensiva a todos os integrantes e aos ex-integrantes do coro, pelo 

cinquentenário de fundação, comemorados no dia 19 de junho de 2022. Autoria do Vereador 

Vitório Francisco Dalcero, ao qual eu passo a palavra para que faça a sua defesa.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Obrigado, Senhor Presidente! Relatar 

que a trajetória musical do Coral Nova Trento de Flores da Cunha teve início no dia 19 de junho 
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de 1972, idealizado pelos senhores Eloy Kunz e Orides Sgarioni e apoiados por integrantes da 

comunidade, neste ano chega ao seu cinquentenário. O grupo fundador do coro era composto por 

dez apaixonados pela música. Aos poucos, foi ganhando novos integrantes, chegando a alcançar 

mais de trinta. Devemos destacar a regência do maestro Felix Natal Slaviero por mais de 40 anos 

no Coral Nova Trento. A primeira apresentação oficial ocorreu no ano de 1972, no Salão 

Paroquial, em um evento promovido pelo Lions Clube. A partir de 1973, se apresentaram em 

muitas cidades do estado do Rio Grande do Sul, nos estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia, 

Pernambuco e São Paulo. Numa demonstração de amor ao ato de cantar, o Coral Nova Trento 

ultrapassou as fronteiras brasileiras, indo se apresentar na Argentina, Estados Unidos e Itália, 

onde tiveram a oportunidade de cantar na praça de São Pedro, muito próximo do Papa João 

Paulo II. É muito importante destacar que o Senhor Severino Bulla coordena o Coral Nova 

Trento por mais de 40 anos, sempre muito dedicado e atencioso com os integrantes do grupo, 

buscando divulgar e difundir a cultura do canto coral. Desde 2016, a regência do coral está sob a 

responsabilidade da maestrina Cibele Tedesco. Com o repertório de 200 cantos, um grupo de 16 

cantores, dois ensaios mensais, o Coral Nova Trento se mantém vivo na tarefa de preservar a 

cultura italiana. Devemos destacar que em todas as participações, nos mais variados eventos na 

região, estados e país, o nome de Flores da Cunha sempre foi muito bem representado pelo Coral 

Nova Trento. Nossos sinceros agradecimentos. Só pra concluir, Presidente! Parabenizamos os 

integrantes atuais e os ex-integrantes do Coral Nova Trento, pela competência, dedicação e 

profissionalismo ao oportunizar, através do canto, momentos de descontração e alegria aos 

amantes da boa música. Peço aos Nobres Colegas a aprovação desta moção de congratulações 

alusiva aos cinquenta anos de fundação do nosso Coral Nova Trento. Obrigado, Senhor 

Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 011/2022 está em 

votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, 

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 011/2022 aprovada por 

unanimidade. 

Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final os Projetos de Leis nºs 

052, 054 e 055/2022; para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 053/2022.  

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Em tempo, também cumprimento a ex-vereadora desta Casa, 

Angela Cardoso. Com a palavra, para as Explicações Pessoais, Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora, Vereadores, 

cumprimento também a suplente de vereadora Fátima; Presidente do hospital, Bertinho, que se 

faz presente; Carlos Paviani, do jornal O Florense; em especial, a todos do Coral Nova Trento, 

parabéns e muito obrigado pela belíssima apresentação, por estar agraciando com a sua presença 

nesta noite. Queria também, com bastante alegria, fazer um, lembrar de uma notícia que me 

alegrou bastante na última semana, que foi uma indicação que também eu trouxe a essa Casa, 

que foi de um redutor de velocidade lá no bairro Aparecida, na rua Júlio de Castilhos, então trago 

também algumas fotos. (Exibição de imagens através da televisão). Estive acompanhando 

durante o dia a instalação. E queria lembrar que então essa, isso não foi só um pedido meu 

enquanto vereador, feito há algum tempo atrás, mas em outras legislaturas vários vereadores 

pediram. E, dentre eles, o Prefeito César enquanto era vereador, João Paulo Carpegiani que era 

vereador de situação também trouxe a esta Casa e mais alguns que também pesquisei. E, agora 

então, a gente conseguiu, através desse dispositivo, que até trouxe aqui, é uma lombada modular 

tipo B, foi instalado então na última quarta-feira, dia seis. O redutor de velocidade está em total 

conformidade com a resolução do Contran 600, que é responsável por estabelecer os padrões e 

critérios para a instalação de quebra-molas em vias públicas. O redutor visa garantir a segurança 
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no trecho de forma rápida e objetiva, pois evita o tráfego de veículos em alta velocidade. 

Acompanhando, durante o dia, várias pessoas passaram e percebi essa alegria também dos 

moradores próximos, que por muitos anos, acredito que sete, oito anos ali, já solicitavam essa, 

esse redutor nesse local. Também hoje, queria comentar um pouco, na última sexta-feira estive 

presente então no jantar dos sessenta e seis anos do hospital Nossa Senhora de Fátima. Temos 

aqui presente o Bertinho Piccoli, que é Presidente do hospital. Parabéns, Bertinho, pelo excelente 

evento, pela excelente janta! E até queria compartilhar, muitas vezes a gente recebe críticas e há 

pouco até recebi um, pelo whats aqui, um comunicado, que tinha uma pessoa no hospital e na 

frente dela tinha uma outra pessoa de Caxias sendo atendida. E a recepcionista pediu: Por que 

que tu veio de Caxias aqui? E ela respondeu: Porque no hospital da Unimed demora mais. Saiu 

de Caxias para ser atendida aqui. Então a gente precisa compartilhar quando as coisas são boas 

também. Eu acho que o atendimento do hospital, por mais que a gente tenha críticas, tenha 

pontos a melhorar, a gente sabe do compromisso e da seriedade de quanto faz a diferença na 

nossa comunidade. Parabéns, Bertinho, em nome de toda a diretoria! Também me alegrou muito, 

na última semana, saber que Flores da Cunha ficou no ranking décimo primeiro lugar nas 

cidades de pequeno porte, até 50 mil habitantes, e isso é uma prova também do trabalho sério 

que vem sendo feito nos últimos anos, né, do compromisso então junto à gestão pública. Era 

isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório Dalcero.     

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Em tempo, quero cumprimentar a ex-

vereadora Angela. E, também, informar que a Comissão da Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos, compostas por mim e pelo Vereador Clodo e pela 

Vereadora Silvana, esteve nos dias cinco, seis e sete, visitando as seis unidades básicas de saúde 

do nosso município, onde fomos muito bem recebido pelas enfermeiras responsáveis. Nosso 

propósito foi conhecer as unidades básicas e conversar sobre o RH e demandas das unidades. 

Quero agradecer às assessoras Morgana e Júlia que nos acompanharam. Também informar, que 

na segunda-feira passada, fui procurado por pessoas que utilizam a rua 25 de Julho, acesso norte, 

para suas caminhadas e corridas durante à noite. Os mesmos relataram que na obra em que foi 

efetuada a troca da tubulação estava sem a pavimentação de parte do acostamento e que haviam 

lâmpadas apagadas. Entrei em contato com o Seu Anderson, dos Serviços Urbanos, e com o 

Araponga, informando das reivindicações. Em nome dos corredores que utilizam o trecho para as 

suas corridas, quero agradecer os responsáveis pela pavimentação e pelo conserto das lâmpadas. 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Luiz André de Oliveira. 

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

Vereadora; boa noite todo especial ao Carlos Paviani que se faz presente, também a ex-vereadora 

Angela Cardoso. Parabenizar ao Coral Nova Trento, pela belíssima história e, também, pela 

grande apresentação que nos fez hoje, aqui, e com certeza vamos sair muito feliz dessa sessão. 

Também gostaria de cumprimentar o Bertinho Piccoli; também a Fátima Finger que faz aqui 

presente, que logo, logo vai estar conosco aqui, né, Fátima, seja bem-vinda! Dizer que a última 

semana estivemos, nós da Comissão da Constituição, Justiça e Redação Final, eu, o Vereador 

Diego, também o Vereador Guga, com uma reunião com o Secretário do Turismo, Tiago 

Mignoni, buscando informações da concessão então do mirante Gelain, né? Diz ele que o 

processo está bem avançado já, para que a próxima, a próxima concessão então que venha a 

acontecer, nós vamos ter então alguém que vai tocar o projeto lá, que é de suma importância, né, 

um dos principais ponto turístico no nosso município tem que ter vida, com certeza vai, vai ter. 

Também gostaria de citar que estive presente na, na inauguração da farmácia São João, 

juntamente com o Prefeito César, Vice-Prefeito Márcio, prestigiando mais um empreendimento 
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em nosso município, que é de suma importância, né, gera renda para nosso município. Era isso, 

Senhor Presidente, por hoje. Tenham todos uma boa semana e um boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para as Explicações Pessoais, 

Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, nós temos somente três minutos 

aqui pra relatar as nossas ações que realizamos durante a semana e às vezes é pouco tempo, 

então por isso vou dar uma corridinha aqui, tá? Nós, como o Vereador Vitório falou, estivemos 

visitando as nossas UBSs, ficamos impressionados com as equipes de enfermagem, 

principalmente as enfermeiras, as técnicas, pelo conhecimento e dedicação que elas têm 

demandado aí no atendimento a nossa população. E uma das principais demandas que a gente 

percebeu é por atendimentos psicológicos, que elas gostariam que fosse descentralizado e que 

tem crescido muito devido à pandemia, muitas pessoas procurando ajuda nesse sentido. 

Também, na sexta-feira, conversamos com a Isabel Damian, que é uma escritora aqui de Flores 

da Cunha, reside em Otávio Rocha, que ela lançou livros de acessibilidade com acessibilidade, 

com libras, com, também com áudio e, também, um livro sobre o autismo, da qual nós temos 

defendido essa causa aqui, na Câmara, para a inclusão também dessas crianças na nossa 

comunidade. E ela também tem um trabalho muito legal com a aplicação do Aba, que é um 

método pra ensino dessas crianças e ela vai estar treinando os monitores das escolas também que 

atendem as crianças com autismo. Participamos também do jantar do hospital, dar os parabéns, 

Bertinho, a tua equipe toda. Sem dúvida um jantar muito especial, as pessoas estavam com 

saudades de se reencontrar e foi muito especial estar lá, compartilhando desse aniversário do 

hospital Nossa Senhora de Fátima. Hoje recebemos o Cônsul da Itália então com o Prefeito 

Municipal, já tinha conversado com ele o ano passado, em Porto Alegre, pra falar sobre um 

projeto de intercâmbio dos nossos agricultores pra Itália. E ele também reforçou que é possível 

fazer essas parcerias, principalmente porque lá na Itália ainda se preserva muito a questão da 

indústria familiar, são as famílias que comandam os negócios, o que a gente pode usar de 

exemplo aqui pro nosso município, para que o nosso jovem permaneça no interior e continue 

desenvolvendo. E uma situação não muito favorável que a gente percebeu nessa semana, na 

mídia, uma aqui local, de Flores da Cunha, amanhã nós teremos o júri então, que foi o crime que 

aconteceu em julho de 2020, onde foi assassinada a Maria José Wolff. Então os crimes de 

violência contra a mulher que não podemos permitir que isso continue. E, também, um médico 

anestesista, no Rio de Janeiro, que abusou então da grávida lá, no momento que estava fazendo o 

parto, a cesariana. Então são situações que a gente não pode mais aceitar, vivenciar na nossa 

comunidade, na nossa sociedade em geral e estamos trabalhando, também, na violência contra a 

mulher, com a criação da Procuradoria aqui na Câmara de Vereadores, que tão logo então 

tenhamos a legislação pra apresentar aqui pros Colegas Vereadores, estamos procurando fazer da 

melhor forma possível, Senhor Presidente, só pra concluir, visitando os órgãos responsáveis e, 

tão logo isso se concretize, teremos então novidades aqui para a nossa comunidade. Era isso, 

Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, em tempo, quero registrar a 

presença do diretor do jornal, Carlos Raimundo Paviani. Ontem participei do almoço do Clube 

de Mães Sorriso, de São Gotardo. Quero agradecer a comissão organizadora pelo evento. Era 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp.  

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

Vereadora, pessoas que nos acompanham; Coral Nova Trento, na pessoa do seu Severino, da 
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maestrina Cibele, que bom que estejam aqui sendo homenageados pelas, pela justa trajetória que 

desenvolveram até os dias de hoje; os servidores, os assessores, a imprensa, suplente Fátima, 

Carlos Paviani e a esposa Séfora, demais familiares; o Bertinho Piccoli, Presidente do hospital, 

parabéns pelo belíssimo evento de sexta-feira; quem nos acompanha através das redes sociais e a 

ex-vereadora Angela, nosso boa noite. Dizer que (Vereador fala em italiano/dialeto), um bom 

vinho encontra a felicidade, mas uma boa música a acompanha. E com certeza ele se torna 

melhor acompanhado de uma canção, sempre bem interpretada pelo nosso Coral, como faz há 50 

anos. Em 2004, estiveram abrilhantando a festa da minha família lá dos Barp, lá no travessão 

Carvalho. E o pessoal do Paraná e Santa Catarina ficaram encantados e recebi elogios durante 

muito tempo pelo Coral Nova Trento. E eu falava com orgulho, sim, Nova Trento quer dizer 

gente aqui de Flores da Cunha. Então explicava que Nova Trento era o antigo nome e o nosso 

coral fazia essa homenagem e leva, hoje, o nome de Flores da Cunha pelo mundo. Que bom que 

estejam aqui. E essa homenagem promovida pelo nosso Colega Vitório, parabéns, Vitório, pela 

iniciativa e pelo trabalho desenvolvido, pelas belas palavras hoje, na tribuna, relatando toda essa 

trajetória e toda essa história do nosso Coral Nova Trento, então novamente parabéns. Também 

dizer que no sábado estive na feira de ciências na escola Francisco Zilli, lá de Otávio Rocha, 

onde todos aqueles alunos demonstrando o seu trabalho em vários temas, desde a diversidade, os 

trabalhos da agricultura, a preocupação com o meio ambiente, os mares, os lixos que vão nos 

mares e todo um trabalho desenvolvido até assim que a gente não imagina, que às vezes nossas 

crianças de 12, 13, 14 anos, nossos adolescentes conseguem desenvolver. Então também, na 

sexta-feira, estivemos lá no São Cristóvão, naquele belíssimo evento do hospital. Parabéns ao 

Bertinho, toda a sua equipe. Parabéns aos 66 anos do hospital! Também, no sábado à noite, 

estivemos no costelão, lá no travessão Martins, também mais uma promoção daquela 

comunidade. E hoje estivemos, juntamente com o Colega Diego e o Vice-Prefeito Márcio e o 

André Molon e a Deise Dani e mais o Enzo, estivemos em Porto Alegre, fazendo o nosso convite 

da 48ª Festa da Colônia, que se realiza lá em Otávio Rocha nos dias 23, 24 e 25, sim, na 

segunda-feira, Dia do Agricultor, também na segunda-feira festejamos o nosso agricultor e o 

nosso motorista. Então são eventos que a gente participa e faz parte da nossa comunidade. Por 

ora era isso, Senhor Presidente. 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, ainda em tempo, quero aqui 

cumprimentar a ex-vereadora Angela; diretor do jornal O Florense, Carlos Raimundo Paviani; e 

demais autoridades que compõem o plenário. Quero aqui parabenizar meu Colega Vereador 

Vitório, pela belíssima e justa homenagem ao nosso coro municipal, 50 anos de história. Eu 

estava aqui me lembrando, eu tenho um avô de 80 anos e ele faz 50 anos que toca na banda Santa 

Cecília. Então pra mim aqui, vendo vocês cantar aqui na frente, coordenação, com domínio, 

vendo a segunda voz fazendo, fazendo o refrão, isso me emociona muito e me faz lembrar dos 

ensaios dele todo final de semana, né, um senhor com 80 anos e ainda firme e forte, presente na 

banda, faz questão de estar lá, de desfilar no sete de setembro. Então quero aqui parabenizar 

vocês, né, por essa disponibilidade que vocês têm, esse carinho aqui que o Vereador teve com 

vocês e toda essa Casa, em parabenizar vocês por essa passagem. Uma história muito bonita, 

limpa, uma história de ser contada aqui de boca cheia. Então a única, a única forma, uma forma 

do vereador aqui agradecer por esse, por esse trabalho voluntário, né, esse exemplo aqui que 

vocês estão dando pra todos Vereadores aqui, foi fazer essa moção aqui, e com certeza aí alegrou 

muito mais a nossa sessão no dia de hoje. Então meus parabéns, Coral! Vida longa e tudo de 

bom pra vocês! Quero aqui também comentar da nossa reunião, eu, o Vereador Diego, o Luizão 

também, estivemos junto com o Secretário de Turismo, o Tiago, que nos recebeu muito bem, fez 

questão da nossa visita, né, pude dar a minha humilde opinião na reunião também em relação ao 

mirante Gelain, temos o Parque da Vindima, temos o Parque de Rodeios, o Camping da 

Vindima. Então, como já trabalhei dentro da secretaria de Turismo, pude contribuir com algumas 
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falas em relação ao melhoramento, até mesmo na parte de execução desses, desses recursos, do 

recurso humano que ele tem à disposição, hoje, da secretaria. Ficou muito contente, até anotou 

alguns dos conselhos, algumas opiniões que a gente pode estar trazendo, pra reforçar ainda mais 

o trabalho dele dentro da Secretaria. E com certeza aí a gente aguarda muito contente, da mesma 

forma, que, que o mirante seja logo colocado em prática aí e o nosso munícipe, vocês possam 

estar usufruindo daquele espaço que é público. Então fica aqui a minha manifestação. E meu 

muito obrigado. E tenhamos todos uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodo Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retiro, Senhor Presidente!  

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

da Presidência). Obrigada, Senhor Presidente! Quero transmitir o abraço do nosso Prefeito César 

Ulian a todos vocês do Coral. Com certeza vocês mantêm viva a nossa tradição com muito amor 

certamente e isso é muito bom também pras nossas futuras gerações que isso continue, que se 

perpetue. Então parabéns pelo trabalho de vocês! Cibele também, parabéns! Quero convidar a 

comunidade então pra um evento que vai acontecer nesse final de semana, que é o Circo 

Literário, que vai acontecer de 14 a 16 de julho, em frente à igreja matriz. Então serão três dias 

com intensa programação artística, cultural e de lazer gratuita para toda a família. Serão então, o 

circo vai estar na avenida 25 de Julho, em frente à igreja, então de manhã pras escolas, de oito a 

vinte e uma, das oito às vinte e uma horas na quinta-feira; das oito às vinte horas na sexta-feira; e 

das nove e meia às cinco horas no sábado. Vamos ter aí então um pórtico de entrada inflável, 

quatro tendas, duas bancas de livro adulto e infantil, que estarão comercializando obras com 

descontos especiais e uma infinidade de atividades que unem arte do circo à literatura. Também 

quero ressaltar uma situação aqui do nosso município que frequentemente acontece, que é o 

vandalismo contra os containers de lixo. A gente sabe que isso é um bem público, custa dinheiro 

e cada vez que se depreda ou se estraga um é um valor a mais que está saindo do cofre público e 

certamente também nosso, né, porque somos nós que pagamos isso. Então alguns equipamentos 

foram derrubados aí, deixando lixo pela rua, foi encaminhado então pra diretoria de Meio 

Ambiente, que fez também a constatação e faz o encaminhamento do registro de ocorrência. E 

aí, só pra lembrar, que o custo desse equipamento é de 2.680 reais que custa então, e atualmente 

nós temos aí em torno de 1.300 containers instalados no município e desde 2021, já foram 

integrados, adquiridos novos, 80 novos pares. Então pra pedir também a colaboração da nossa 

comunidade pra preservar esses equipamentos, foram instalados aqui, na semana passada, 50 

novos pares, alguns ainda estão em situação precária na cidade, pois não foram possível adquirir 

mais no momento, mas está sempre se tentando fazer a reforma deles. Então quando tiram algum 

que está muito quebrado, que não pode aproveitar, é meio que feito um conserto para os que 

podem ainda ser aproveitados. Então só pedir pra também a comunidade que nos auxilie e se 

souberem e ver acontecer alguma coisa, que também denuncie. No momento era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada pela atenção de todos e uma ótima semana! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. No dia 08/07, estive representando, estivemos 

recepcionando no gabinete do Prefeito, o Senador Lasier Martins, o qual falou sobre demandas 

do município, demandas da saúde, infraestrutura, disse que quer ser parceiro do município e que 

indicou que a Prefeitura faça um trabalho através das bancadas, para angariar fundos para o 

município através das emendas. Posteriormente, estivemos também com o senador em visita ao 

hospital, para que ele conhecesse a estrutura, sendo que ele enviou recursos neste ano também 

para a instituição. Também no dia 08/07, sexta-feira, estive representando esta Casa no jantar de 

aniversário de 66 anos do hospital Fátima e lançamento do livro “Hospital Fátima, uma história 

de muitas vidas”, no salão da localidade de São Cristóvão. Pudemos lá presenciar um pouquinho 

da história dessa instituição que atende ao nosso município cada vez mais, um trabalho muito 
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bonito de todos os profissionais e a diretoria. E agradecer aqui, em nome do Bertinho Piccoli, 

pelo presente, o livro “Hospital Fátima, uma história de muitas vidas”, que foi, que foi dado para 

esta Casa. Muito obrigado! No sábado, dia 09, participei do exame de graduação de muay thay 

da equipe Viva Thay. Lá pudemos presenciar, esteve também presente o Vereador Horácio, 

pudemos presenciar a aplicação das técnicas e a troca de faixas dos atletas. Na tarde de hoje, no 

gabinete do Prefeito, estive recepcionando o Cônsul-Geral da Itália, em Porto Alegre, Senhor 

Roberto Bortot, que veio ao município com o objetivo de estreitar laços e desenvolver programas 

conjuntos. Entre eles, ele sugere também a inclusão do Casarão dos Veronese no circuito de 

manifestações culturais, como Cine Itália e eventos musicais. Então estamos estreitando esses 

laços para desenvolver esses programas no município. Quero, mais uma vez, parabenizar ao 

Coral Nova Trento, destacando e ressaltando a importância também do professor e maestro Felix 

Slaviero, que foi durante mais de 40 anos o maestro, ele que era professor, historiador e um 

grande entusiasta do folclore, entusiasta da cultura, que merece também uma menção especial e 

o reconhecimento. Então parabéns a todos vocês e que este, que esta moção, esta homenagem 

dos 50 anos também reviva a memória do maestro Felix Natal Slaviero.    

Agradecendo a presença de todos que nos acompanharam durante essa sessão e agradecendo a 

proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 11 de julho de 2022, às 

19h34min. Tenhamos todos uma boa noite! 
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