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SESSÃO 2.716 – SESSÃO ORDINÁRIA 

01 de agosto de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 1º de agosto de 2022, às 18h10min. 

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

todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores. Saúdo a presença do 

ex-vereador Alexandre Scortegagna; do Presidente do hospital Nossa Senhora de Fátima, o 

Bertinho Piccoli; da ex-vereadora desta Casa, Angela Cardoso; o ex-vereador dessa Casa, Beto 

Finger, sejam todos bem-vindos! 

Antes de dar início aos trabalhos desta sessão, gostaria de convidar a Vereadora Suplente do 

Partido Progressista, Senhora Maria de Fátima Finger Krüger, para que se dirija a esta mesa, 

entregue o diploma de Vereadora e a declaração de bens, e se dirija até a tribuna desta Casa para 

prestar o seu compromisso. Convido a todos os Vereadores para que fiquemos de pé, enquanto a 

Vereadora presta o seu compromisso como Vereadora eleita. (Entrega do Diploma e da 

Declaração de Bens). 

SENHORA MARIA DE FÁTIMA FINGER KRÜGER: “Prometo cumprir e fazer cumprir a 

Lei Orgânica Municipal, a Constituição Federal e a Constituição Estadual e demais leis da 

União, do Estado e do Município, e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da 

liberdade e da lealdade, da honra e do bem comum”. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Declaro empossada a 

Vereadora Maria de Fátima Finger Krüger e a convido para que ocupe uma cadeira deste 

plenário, antes ocupada pelo vereador Diego Tonet, que solicitou licença no período de 1º a 31 

de agosto de 2022, para tratar de assuntos particulares. Seja bem-vinda, Colega Fátima!  

Agosto Lilás é uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O 

período faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, criada em sete de agosto de 2006. 

No município, o Agosto Lilás foi instituído pela Lei Municipal nº 3.424, de 15 de maio de 2019, 

de autoria da Vereadora Silvana De Carli. Para denunciar qualquer ato de violência contra a 

mulher, ligue 180. Esse número é gratuito, confidencial, ou seja, anônimo e funciona 24 horas, 

todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, e pode ser acionado de qualquer 

lugar do Brasil. 

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 096/2022, que encaminha cópia do Termo de Convênio FPE nº 2193/2022, que 

celebram o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Flores da Cunha, objetivando a 

construção de poços tubulares profundos, conforme processo nº 22/2200-0001598-6, para 

conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 097/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 062/2022, que “Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2023”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Redação Final do Projeto de Lei nº 054/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Institui 

o programa de Parcerias Público-Privadas e de Concessões do Município de Flores da Cunha/RS 

e dá outras providências”.  
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Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que 

“Concede Medalha Mérito Farroupilha ao CTG Galpão Serrano”.  

Indicação nº 167/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja realizado estudo de viabilidade para abertura de um acesso para ligar a escola 

de educação infantil Irmã Tarcísia ao Ginásio Poliesportivo e ao Cemel. 

Indicação nº 168/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um par de contêineres para lixo na rua Ângelo Doro, número 

65, na capela da Nossa Senhora da Fulina. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício nº 41/2022, do suplente de vereador do Progressistas, Senhor Bertinho Piccoli, que se 

declara impossibilitado de assumir a vaga do Vereador Diego Tonet, no período de 1º a 31 de 

agosto de 2022, por motivo de ordem pessoal. 

E-mail da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Sul, que convida para participar de audiência pública para tratar da cadeia 

vitivinícola, principalmente a alta carga tributária incidente nos produtos nacionais, e o seu 

impacto na concorrência com produtos importados, no dia 09 de agosto de 2022, às 10h30min, 

no Plenarinho da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.  

E-mail do Tribunal de Contas da União (TCU), que encaminha convite para participar do evento 

Diálogo Público, “Como Construir um Ambiente Acessível nas Organizações Públicas”, no dia 

04 de agosto de 2022, das 14h30min às 17h30min, com transmissão pelo canal oficial do TCU 

no youtube.  

Convite da escola municipal Tancredo de Almeida Neves, para participar da Mostra Científico-

Cultural 2022, no dia 11 de agosto de 2022, das 19:00 às 21:00 horas, nas dependências da 

escola. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras; Colega Fátima, seja bem-vinda; a imprensa, assessores, assessoras, a Marilene Calza 

e público presente, quem nos acompanha nas redes sociais, também quero saudar a presença dos 

ex-vereadores Alexandre Scortegagna e Beto Finger. Indicação 168, justificativa, solicito que 

seja providenciada a instalação de um par de containers no endereço indicado, pois os moradores 

estão usando tambores e caixas e os cachorros acabam espalhando todo o lixo. Solicito que essa 

indicação seja atendida com brevidade, pois a comunidade está aguardando há muito tempo. 

Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Era isso. Muito obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Vitório Dalcero.  

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

Vereadores, as Vereadoras, público aqui presente e os que nos acompanham através do 

Facebook. Quero desejar boas-vindas a nossa Colega Vereadora Fátima, sinta-se acolhida em 

nossa Casa. Hoje faço a defesa da indicação que sugerimos ao Senhor Prefeito Municipal para 

que seja realizado um estudo de viabilidade para abertura de um acesso para ligar a escola de 

educação infantil Irmã Tarcísia ao Ginásio Poliesportivo e ao Cemel. Sabe-se que os benefícios 

decorrentes da prática de atividades físicas trazem benefícios consideráveis à saúde e gera 

cooperação e socialização entre as crianças. Com a abertura deste acesso, as professoras 



 

Anais 2.716, da Sessão Ordinária do dia 1º de agosto de 2022. 411 

poderiam utilizar com frequência o espaço do poliesportivo e do Cemel para atividades 

pedagógicas com seus alunos, já que os dois espaços estão a poucos metros da escola de 

educação infantil Irmã Tarcísia. Porém, atualmente, não há uma ligação interna entre eles, sendo 

a opção de acesso a esses espaços somente por via pública, o que alonga o trajeto e o 

deslocamento somente poderia ser feito pelas crianças com o transporte escolar. Desta forma, 

para contribuir com as boas ações desenvolvidas no município, solicitamos o atendimento a esta 

indicação. Obrigado, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, em tempo, quero cumprimentar a nossa Subsecretária de Cultura, a Nata 

Francisconi, seja bem-vinda!  Passamos, agora,  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli. 

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

Vereadora Fátima, que orgulho tê-la aqui conosco e mais uma mulher também pra compor esse 

nosso Legislativo, que na qual tenho me sentido sozinha, então que bom que você está aqui para 

mais mulheres na política com certeza. Agradecer a presença dos Colegas Progressistas que 

estão aqui, vereador Diego, ex-vereador Alexandre, ex-vereador Beto Finger, nosso Chefe de 

Gabinete Daniel; Bertinho também, que é suplente, estaria aí, mas tem um compromisso maior, 

né, Bertinho, agora, com o hospital; a todos que estão aqui hoje nos acompanhando e, também, 

em casa pelas redes sociais. Hoje eu quero falar de uma importante obra que estamos executando 

aqui no nosso município, que é a repavimentação da Júlio de Castilhos. Uma obra que era 

aguardada por muitos anos pela nossa comunidade e foi promessa de muitos e muitos anos, mas 

que era necessário e urgente que ela fosse realizada. E o que a gente pode perceber é que essa 

Administração está sendo muito responsável também com obras desse porte, porque a drenagem 

pouco se investiu nos últimos anos em drenagem aqui no nosso município. E a gente está 

pagando um preço muito alto agora, com as ruas cedendo e com riscos também de poder cair 

veículos enfim. Então ali, eu também vou passar algumas fotos da obra que está sendo 

executada, (Exibição de imagens através da televisão), essa parte já foi toda coberta, foi da 

semana passada as fotos, que eu ia usar a tribuna. E vamos ver se mostra a fotinho ali, Marina, 

onde que estava cedendo, que tem o tubo. Ali dá pra ver e tem mais uma foto também, eu acho 

que dá pra mostrar melhor. É só aquela? Volta então. Ali dentro tem os tubos deslocados de 40 

centímetros e aí já tem um vão aberto de terra de um metro e vinte, sendo ali pouquinho espaço 

em cima que estava segurando. Então qualquer veículo que desse algum momento de travar e 

parar aí, no meio do morro, ia com certeza ceder. E o próprio operador da máquina, quando eu 

conversei, ele disse, no momento de alguns pontos que ele tirou o paralelepípedo, cedeu 

completamente a via. Então a gente percebe que essas obras de drenagem aqui no nosso 

município são antigas, elas estão acontecendo tudo agora, então são obras que não foram 

investidas porque ficam embaixo da terra, não dão voto, não aparecem, né, mas que alguém 

precisa fazer pelo respeito à população e a segurança à população. Ali, no morro do Sabiá, como 

antigamente se falava, né, Beto, nós tínhamos seis pontos críticos ali que estavam cedendo. 

Então a primeira coisa, né, organizar toda a parte de drenagem pra que ela seja feita 

corretamente. Então também todas as ligações de água e esgoto ali dos moradores no entorno 

estão sendo revisadas, deixando tudo prontinho, pra depois então ser feito o asfaltamento nessa 

via, que vai começar ali embaixo, no pé do morro, até na rua 25 de Maio, que é o projeto que 

também iremos votar hoje, nessa Casa, pra abertura da rubrica no valor de um milhão, duzentos e 

oitenta e oito mil pra fazer essa obra então. É algo muito importante e com certeza vai trazer 

muita comodidade aos moradores do entorno. Também está se já vendo a questão de quando 

chega ali no acesso que vai à Nova Roma, no Motosserra bem dizer, né, que a gente com certeza 

vai ter ali questões de trânsito que vão envolver, que com certeza que o pessoal desce em alta 

velocidade do morro, então ali está se pensando numa alternativa pra melhorar o trânsito também 
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e não termos depois outros problemas ali nesse local. Dizer também que a gente sabe e já tem 

outros três pontos identificados no município que estão na mesma situação aí de ceder o, de 

ceder, né, enfim a rua, por causa dessas estruturas de drenagem antigas, que é lá na Natal 

Coloda, uma lá no bairro União e, também, ali na Colina das Flores. E assim que as obras serem, 

forem concluídas aqui na Júlio, a ideia então é se partir pra esses outros locais pra fazer o 

conserto. Então, no momento, eles estão isolados, identificados, mas até não se concluir a obra 

aí, com as máquinas da Prefeitura, não será possível chegar ainda ali pra essas correções. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para um Aparte. (Assentimento do Orador). Só pra 

contribuir também então igual a esta obra, é uma obra que foi feita também na Heitor Curra, 

durante o ano passado, que a Administração Pública teve que investir um valor considerável pra 

refazer essa tubulação, né, e a Júlio de Castilhos então tem o mesmo problema. Até eu vou 

acrescentar a vossa fala, apresentando também um vídeo que eu recebi, curtinho, e mostra mais 

especificamente o problema que foi encontrado no início dessa galeria. Se a Marina puder 

passar, faz favor. (Exibição de vídeo através da televisão). Obrigado, Vereadora! 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Vereador Clodo! Com certeza agrega muito 

essa imagem, porque é a situação que a gente se depara aí no nosso município. E conversando 

outro dia também com o vereador Diego, a gente percebe que esses tubos eles não tinham 

aqueles engates que tem hoje, que dão mais segurança pra eles ficarem fixos também, né? Então 

hoje se está colocando o tubo de sessenta, então a gente, a ideia é que eles durem e não venha a 

ter esses transtornos novamente e obras teriam que ser refeitas. Também queria falar um 

pouquinho então da nossa ida do Prefeito à Brasília. Ele esteve então durante a semana 

participando do, de um evento promovido pelo Sebrae de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

e ele e o Secretário de Desenvolvimento Econômico, o Tiago, então foram a convite do Sebrae e 

tiveram as despesas custeadas também pelo Sebrae. E, na oportunidade, eles buscaram bastante 

conhecimento, bastante informação que eles vão trazer aqui pro nosso município, através do 

nosso ponto do Sebrae aqui, que é a nossa Sala do Empreendedor. Então o Deivid está fazendo 

um trabalho excelente de apoio aos empresários. Quem quiser também buscar informações, 

ajuda, vai ter ali um local. E, na oportunidade, então foram protocolados os projetos pra 

revitalização da avenida, junto aos gabinetes dos deputados, dos ministérios e, também, na 

bancada, da bancada gaúcha dos deputados, que daí todos os Vereadores que estão aqui também 

podem solicitar aos deputados, que independente de partidos, no final do ano, lá por novembro, 

quando ocorre a votação dos projetos pra destinar as emendas de bancada, possam escolher 

Flores da Cunha pra receber recursos pra então a nossa revitalização da avenida. Por hoje é só. 

Quero agradecer a atenção de todos e desejar uma ótima semana. Obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Como segundo inscrito, a 

palavra está à disposição do Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Cumprimento o Presidente dessa Casa, 

Vereador Angelo; os nossos Colegas Vereadores, as Vereadoras; os ex-vereadores que se 

encontram aqui presente, o Alexandre, o Beto Finger, a ex-vereadora Angela; nosso Presidente 

do hospital, o Bertinho Piccoli; ao Daniel Gavazzoni; ao nosso Presidente do MDB, o Élio; aos 

assessores, os servidores da Casa, imprensa, demais pessoas aqui presente e os que nos 

acompanham através do Facebook. Como as eleições brasileiras de 2022 se avizinham, trago 

para a tribuna uma pequena explicação, que acredito ser importante para a nossa comunidade. 

Com pesquisa do site do TSE, vou falar um pouco sobre o Fundo Partidário e o Fundo Eleitoral. 

É importante não confundir os dois tipos de recursos. O Fundo Partidário é destinado à 

manutenção dos partidos políticos e é distribuído mensalmente. Já o Fundo Eleitoral é voltado 

exclusivamente ao financiamento de campanhas eleitorais e é distribuído somente no ano da 

eleição. Fundo Partidário. O Fundo Partidário foi criado em 1965 pela lei nº 4.740. Hoje ele é 

previsto na Lei 9.096/1995, sendo constituído para custear despesas cotidiana das legendas, 

como contas de luz, água, aluguel, passagens aéreas e salários de funcionários, entre outras. Em 
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2019, com a aprovação da minirreforma eleitoral, passou a permitir o uso do fundo para 

impulsionamento do conteúdo na internet, compra de passagens aéreas para não filiados e 

contratação de advogados e contadores. O Fundo Partidário é regulamentado pela Lei 

9.096/1995, é a Lei dos Partidos Políticos. A norma determina o cálculo e prevê que o valor 

nunca seja inferior a cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano 

anterior ao ano da proposta orçamentária, multiplicados por 0,35 centavos, em valores de agosto 

de 1995. Em 2019, o Fundo Partidário repassou 927 milhões aos partidos políticos; em 2020 

foram 953 milhões; e em 2021 foram 939 milhões. Conforme a regra, cinco por cento desse 

valor são distribuído igualmente entre os 32 partidos legalmente registrados. O restante, noventa 

e cinco por cento, é dividido proporcionalmente de acordo com o número de deputados de cada 

partido composto na Câmara dos Deputados. Devemos enfatizar que os recursos do Fundo 

Partidário não chegam aos diretórios municipais, ficam quase que exclusivamente no diretório 

nacional dos partidos políticos. Fundo Eleitoral. Por mais de 50 anos, o Fundo Partidário foi a 

única fonte de recurso público destinado aos partidos políticos. Porém, em 2017, o Congresso 

Nacional aprovou a criação do Fundo Eleitoral para compensar o fim do financiamento privado, 

estabelecido em 2015 pelo Supremo Tribunal Federal, que proibiu doações de pessoas jurídicas 

para campanhas políticas, após o desdobramento da Operação Lava Jato. Desde então, o Fundo 

Eleitoral tornou-se uma das principais fontes de receita para a realização das campanhas 

eleitorais. O total de recursos distribuídos é definido pela Lei Orçamentária Anual e transferido 

pelo Tesouro Nacional ao TSE, responsável pelo repasse dos valores aos diretórios nacionais dos 

partidos políticos. De acordo com a Lei nº 13.487/2017, os recursos do Fundo Eleitoral são 

distribuídos conforme os seguintes critérios: dois por cento igualmente entre todos os partidos; 

35% divididos entre aqueles que tenham pelo menos um representante na Câmara dos 

Deputados, na proporção do percentual de votos obtidos na última eleição geral para a Câmara; 

48% divididos entre as siglas, na proporção do número de representantes na Câmara, 

consideradas as legendas dos titulares; e os últimos 15% divididos entre os partidos, na 

proporção do número de representantes no Senado Federal, considerada as siglas dos titulares. A 

fonte do Fundo Eleitoral é formada por dotações orçamentárias da União, multas e penalidades 

pecuniárias de natureza eleitoral, doações de pessoas físicas depositadas diretamente nas contas 

dos partidos, abertas especificamente para o fundo e outros recursos que eventualmente forem 

atribuídos por lei. Os recursos do Fundo Eleitoral que não forem utilizados nas campanhas 

devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, de maneira integral, no momento da apresentação da 

respectiva prestação de contas pelos partidos políticos. Para as eleições deste ano, o valor do 

Fundo Eleitoral é de 4,9 bilhões, um aumento considerável se comparados aos valores dos 

pleitos eleitorais de 2018, que foi de 1,7 bilhão e, de 2020, que foi de dois bilhões. Para as 

eleições de 2022, os cinco partidos que têm as maiores bancadas serão beneficiados com 46,88% 

do Fundo Eleitoral. O partido União Brasil vai receber 776,5 milhões; o partido dos 

Trabalhadores vai receber 499,6 milhões; o partido do MDB vai receber 360,3 milhões; o partido 

Social Democrático vai receber 347,2 milhões; e o partido Progressista vai receber 342,4 

milhões. Distribuídos entre os 32 partidos políticos registrados no TSE, com base em critérios 

específicos, o Partido Novo renunciou ao repasse dos valores para financiar as campanhas 

eleitorais de candidatas e candidatos da legenda e sua cota será devolvida ao Tesouro Nacional. 

Os recursos do Fundo Eleitoral ficarão à disposição do partido político somente depois que a 

sigla definir critérios para as distribuições dos valores. Esses parâmetros devem ser aprovados 

pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional e precisam ser 

divulgados publicamente. As verbas do fundo não são uma doação do Tesouro Nacional aos 

partidos ou às candidatas e candidatos. Os valores devem ser empregados exclusivamente no 

financiamento das campanhas eleitorais e as legendas devem prestar contas do uso dessas 

quantias à Justiça Eleitoral. No caso de haver recursos não utilizados, eles deverão ser 

devolvidos para a conta do Tesouro Nacional. Cabe ressaltar que nas eleições municipais de 

2020 o partido do MDB de Flores da Cunha optou por não receber os recursos do Fundo 

Eleitoral. O Fundo Eleitoral tem dividido a opinião dos brasileiros. Os favoráveis afirmam que o 
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fundo possibilita a equiparação na disputa política, pois ao distribuir dinheiro entre todos os 

partidos, possibilita que os menores que não têm o apoio financeiro de apoiadores e empresários, 

também consigam divulgar suas mensagens ao eleitor e que os candidatos pobres terão condições 

de competir e de concorrer em pé de igualdade com os candidatos ricos. Já os que são contrários 

ao Fundo Eleitoral são taxativos em afirmar que estes recursos serão retirados de áreas 

socialmente mais importantes, como a saúde e a educação, que o Fundo Eleitoral se contamina 

pelo próprio poder de quem controla a repartição dos recursos. Em vez de uma saudável 

dispersão do dinheiro entre os milhares de candidatos, haverá a concentração da verba nas mãos 

de poucos, os poucos de sempre, os velhos caciques partidários que dão as cartas dentro das 

legendas, dificultando o ingresso de novos congressistas. Então trouxe aqui pra tribuna esses dois 

assuntos que achei importante até para as pessoas perceberem a diferença do que que é o Fundo 

Partidário e do que que é o Fundo Eleitoral. Então o que é o Fundo Partidário, é aquele que é 

anualmente distribuído, enquanto que o Fundo Eleitoral ele é só distribuído no ano que tem 

eleição, tá? Pra complementar, trago um outro assunto aqui que eu achei importante, já que eu 

tenho três minutos ainda, acredito que eu consigo falar, que eu achei interessante, quando nós 

fomos ali na praça, né, na divulgação do evento da Patrulha Comercial Comunitária, que foi 

instituída pela Brigada Militar. E na conversa que eu tive lá, com o Capitão Tonatto, enquanto 

aguardava o evento acontecer, ele me colocou uma coisa interessante que eu quero trazer para 

vocês. Conforme informações repassadas pelo Capitão Tonatto, a patrulha ela vai ser 

personalizada e será composta por dois policiais e estará focada diariamente no atendimento às 

demandas e aos problemas, atuando na área central e em bairros próximos, trabalhando na 

prevenção e na pronta resposta. Também, conforme o Capitão Tonatto, a Brigada Militar de 

Flores da Cunha está muito bem estruturada e a Patrulha Comercial Comunitária foi possível, em 

parte, devido à adesão de empresários de Flores da Cunha ao programa chamado Piseg, 

Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública. O Piseg foi criado pela Lei nº 

15.224, de 10 de setembro de 2018, e regulamentado em quatro de dezembro do mesmo ano. O 

Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública, chamado Piseg, possibilita aos 

empresários destinar até cinco por cento do saldo devido de ICMS ao Estado para serem 

aplicados na compra de itens, como veículos, armamentos, munições, capacetes, coletes 

balísticos, rádios comunicadores, equipamentos de rastreamento, de informática, bloqueadores 

de celulares, câmeras e central de vídeo monitoramento. Aqui que eu acho importante destacar. 

Para participar, o empresário precisa comprovar repasse equivalente a 10% do valor do imposto 

a ser compensado na conta do Fundo Pró-Segurança Pública. Conforme a legislação do 

programa, esse montante é recolhido a título de fomento de ações de prevenção destinadas 

prioritariamente à área de educação e que envolvam crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade. Então graças à adesão dos empresários ao programa Piseg, do Governo do 

Estado, aonde eles destinaram cinco por cento do ICMS e mais uma contrapartida de dez por 

cento ao fundo, grande parte daquilo que a Brigada Militar conseguiu comprar foi vindo deste 

programa. Então a gente gostaria muito de agradecer aos empresários de Flores da Cunha que se 

colocaram à disposição e que ouviram e que atenderam aos projetos que foram protocolados pela 

Brigada Militar e, com isso, nós tivemos o incremento de novos dinheiros para a segurança 

pública do nosso município. Obrigado, Senhor Presidente! Tenham todos uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Como último inscrito, o 

Vereador Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite a todos, principalmente ao nosso 

Presidente Angelo; também aos Vereadores e Vereadora. E antes de tudo, gostaria de dizer, né, 

antes que chama o Vereador de Luizão meio maluco, meio louco, mas o assunto que eu venho 

hoje a essa tribuna é o mesmo assunto da semana passada, assunto esse que a melhor maneira de 

caracterizar o assunto que eu vou falar hoje, seria o chapéu então, né, chapéu de palha aí que a 

maioria dos colono, agricultores usam durante os seus afazeres. Gostaria então de começar 

agradecendo pela oportunidade, também agradecer a presença do ex-vereador Alexandre 
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Scortegagna, tive o privilégio de conversar com ele, hoje de manhã, e eu sou um cara humilde, 

sei escutar, onde me passou umas dicas e pode ter certeza que nessa semana, vereador, posso 

chamar assim, que a gente vai estar indo atrás, buscando uma solução. Também ao Bertinho, um 

boa noite todo especial; ao Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, ao Presidente do MDB Élio 

Dal Bó; ex-vereadora Angela Cardoso e a todos que se faz presente, hoje aqui, no plenário. Mas 

eu quero começar contando uma, uma passagem que ocorreu o dia 27 do mês passado. Eu quero 

começar dizendo que foi o melhor dia de vereador, meu, no município de Flores da Cunha. E 

isso foi possível graças à Subsecretária de Cultura, a Nata Francisconi, que faz um trabalho 

excelente. E eu digo isso não é pra querer ganhar algo em favor, porque eu não preciso disso, 

mas não podia deixar de dizer o quanto a Nata Francisconi tem sido importante para o nosso 

município na área de cultura. Apesar de ter conhecimento, ela é uma apaixonada por aquilo que 

faz. E isso faz toda a diferença quando uma pessoa assume algo pra fazer e que venha a ter 

resultado positivo tem que ter conhecimento, mas, antes de tudo, amor por aquilo que se faz. E 

eu vou puxar esse assunto de cultura e talvez eu não seria, não sou a pessoa mais apropriada pra 

falar sobre isso, porque têm tantas pessoas aqui que tem domínio de cultura, que consegue, pode 

ter certeza, falar muito melhor do que eu, mas eu vou contar essa passagem então do, desse meu 

melhor dia, onde procurei a Nata, pra junto com ela e também o Kauan, para ter a oportunidade 

de conhecer, eu sou humilde em dizer, que eu não conhecia o Casarão dos Veronese. E pode ter 

certeza que fiquei apaixonado por esse lugar desde o começo, quando cheguei, entrei, já, não é 

ironia minha, mas eu fiquei emocionado pela história viva que se tem nesse lugar e que nós 

devemos, dia após dia, lutar com todas as forças. E eu faço aqui um apelo ao nosso Prefeito 

Municipal e, também, ao Márcio, que estão à frente do Executivo, e não é palavras de oposição, 

longe disso, todo mundo sabe, a gente é situação, mas eu fiquei tão apaixonado por esse lugar, 

pessoal, que é um crime, é um crime deixar ocultar, vamos dizer assim, as pessoas de conhecer 

um lugar tão espetacular como esse lugar. É incrível! Eu cheguei lá em torno de duas horas e 

quinze minuto e a gente saiu de lá quatro e quarenta aproximadamente, né, Nata, e olha, teria 

muito lugar ainda, porque nós apressamos a nossa visita, porque senão, nós iríamos ficar muito 

mais tempo pela riqueza, pelos detalhes que se tem nesse lugar. E que nem eu falei, não podemos 

deixar mais, eu sei que tem conversas alinhadas já, para que se retorne a abrir, para que as 

pessoas tenham oportunidade de visitar esse local e que, que nem eu falei, não podemos deixar 

mais. É um investimento altíssimo de dois milhões, trezentos e vinte mil. Pode ter certeza, se 

fosse fazer uma obra dessa hoje, eu acredito que cinco milhões nós não faríamos mais. É uma 

riqueza, eu acho que todos os vereadores conhecem, não sei se todos tiveram a mesma 

sensibilidade do que eu, de olhar os detalhes, de ver essa história viva dos imigrantes italianos 

que, que fizeram, começaram, né, começaram todo esse trabalho. Hoje a gente tem 

desenvolvimento, mas graças a essas famílias que chegaram, arregaçaram as mangas e fizeram o 

trabalho que tinha que ser feito. E eu fico muito feliz de estar falando sobre esse tema, porque o 

seu Felice e a dona Domênica, quando começaram a fazer esse trabalho, e é um trabalho que nos 

gratifica até hoje, porque a obra está ali, uma obra que eles começaram e até hoje (Falha na 

gravação) e continuam trazendo desenvolvimento, porque uma casa dessa, um local cultural e 

turístico aonde pode ter certeza estando aberto vai trazer muito turista para visitar este local, vai 

trazer muito valores para o nosso município. Nós temos que dar vida, de uma maneira ou de 

outra, temos que dar vida pra esse local, né, Barp? O Barp, que é morador dali, eu acho que, que 

nem eu falei, poderia ter mais propriedade em estar falando, comentando sobre esse assunto. Se 

for possível, dali a pouco, se abrir um edital para que esse lugar seja explorado, mas temos que 

ter a preocupação maior do mundo, que as pessoas que forem administrar esse lugar, que eles 

venham ter primeiramente sensibilidade, não, eles não olhem, eles não podem olhar valores 

financeiros, não, jamais eles podem olhar como ganhar dinheiro! Ali é um local (Falha na 

gravação) pra pessoa tem que ter sensibilidade com a história e respeito à história da imigração 

italiana, para que eles venham, sim, ganhar dinheiro, mas que também venham cuidar desse 

patrimônio, que é de todos nós. Eu acredito que na nossa região algo semelhante ao Casarão dos 

Veronese não se têm, é difícil! E não podemos deixar da maneira do que está hoje, né? E tenho 



 

Anais 2.716, da Sessão Ordinária do dia 1º de agosto de 2022. 416 

certeza que o Tiago, do Turismo, junto com a Nata, o Prefeito, a Nata já me passou que já estão 

conversando para que se abra o Casarão, para que pessoas de todo quanto é lugar venham 

usufruir desse lugar, aonde é uma rota turística, muitos ônibus de turista passa por essa região e 

não conseguem acessar este local tão maravilhoso. Tanto é que a gente trilhando (Falha na 

gravação) as visita, ela tem que entrar na grade curricular do nosso município, porque a história 

que se tem ali é algo assim, ó, muito, muito forte mesmo, sabe, é muito forte! As crianças 

conhecer toda a história da imigração italiana e ali se encontra, ali tem tudo isso. Então acredito 

que se deve pensar sim, para que se entre na grade curricular para as crianças, desde pequena 

poder estar entendendo e transitando tudo ali. E quando for aberto o Casarão, tem que ser visita 

guiada, que nem a nossa, nossa Subsecretaria, a Nata, fez conosco. Não tem como a pessoa não 

viajar no tempo, não tem como, não existe, não há possibilidade! Tanto é quando a gente chega 

no último andar, quando se abre a porta principal, a porta grande, parece que a gente vai sair em 

outra dimensão, de tão envolvedor, de tão cativante que é a história, né? Então jamais nós 

podemos deixar de estar passando para outras pessoas essa, essas visitas aí no Casarão. Então 

vocês estão vendo todas as imagens, pra quem não conhece, é muito bacana, é muito bacana! Eu 

cheguei ficar emocionado. E gostaria também de finalizar, agradecendo, né, a família Veronese, 

por, dali a pouco não é escolher, mas dali a pouco eles foram guiados para chegar a Otávio 

Rocha, agradecer eles por começar o desenvolvimento, porque o desenvolvimento começa 

sempre na agricultura. Eles não chegaram construindo empresas no nosso município. Eles 

chegaram construindo lavouras. Foi dessa forma que eles chegaram em nosso município. Então 

deixar aí mais uma vez o apelo, eu sei que está se tendo trabalho para que se retome as atividades 

nesse Casarão dos Veronese, mas que, gente, vamos acelerar o passo! Nós precisamos, nós 

precisamos desse Casarão aberto para visitação, visitação guiada, para que as pessoas possam 

entender o valor cultural do Casarão em nosso município. E pode ter certeza, a pessoa que 

visitar, ela jamais vai voltar sozinha. Ela visitando o Casarão, pode ter certeza que ela vai, ela vai 

voltar com muito mais pessoas para poderem estar apreciando esse Casarão. Então eu encerro, 

Senhor Presidente, dizendo: Eu amo o Casarão dos Veronese. Muito obrigado e tenham todos 

uma boa noite! 

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).  

Antes de darmos início à Ordem do Dia, quero fazer uma ratificação, a lei Agosto Lilás é de 

autoria do vereador Samuel de Barros Dias e não da Vereadora Silvana. Então fica ratificado 

aqui. Ordem do Dia. Retificado, retificado, melhor dizendo! Desculpe! 

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 056/2022, que “Denomina de Rua Salerno uma via pública 

localizada no Travessão Esmeralda e no Travessão Cavour, no município de Flores da Cunha”. 

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: O projeto está em discussão.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente! Primeiro quero 

cumprimentar aqui os ex-vereadores Alexandre Scortegagna; o Beto Finger, ex-vereador, ex-

presidente dessa Casa; demais pessoas que nos assistem, sejam todos bem-vindos! Esse projeto 

de lei que estamos apresentando então na verdade é pra denominação de uma rua, uma via 

pública lá na localidade de São Gotardo, que está causando muito transtorno porque não tem 

endereço fixo pras residências e as empresas que contêm nessa via. Então é uma via secundária, 
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que começa logo depois da chapeação do Andreazza, aí na rua Milano, e ela vai sair lá na, no 

Sindicato dos Metalúrgicos. Então ela precisa de denominação para aquelas pessoas, empresas, 

enfim, os moradores daquela rua tenham um endereço para receber suas correspondências e até 

pra localização. Há muitas reclamações de empresas também que as transportadoras não 

conseguem achar a localização porque não está discriminado, então nós estamos fazendo aqui 

esse projeto de lei. E como já é de conhecimento dos Colegas, São Gotardo tem um sistema de 

nomenclatura de ruas que é dado o nome de cidades da Itália. Então a gente fez o abaixo-

assinado, sugeriu o nome da cidade Salerno, é uma cidade de 133 mil habitantes lá na Itália e foi 

prontamente atendido por todos os moradores. Isso facilita também, porque daí não tem a 

convergência de nomes das famílias que moram na rua. Às vezes você quer dar um nome pra 

uma pessoa e o, um morador ou um empresário ou pessoas ligadas a essa rua, por talvez não 

aceitem o nome sugerido. Então, nesse caso aqui, então é sugerido o nome de cidade, então foi 

prontamente atendido por todos os moradores através de um abaixo-assinado, que é o requisito 

que a gente faz. Então eu peço aqui aos Colegas Vereadores, Vereadoras, que nós possamos 

aprovar esse projeto pra dar denominação a esta via pública lá na comunidade de São Gotardo. 

Era isso, Presidente. Obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 056/2022 

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 056/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Lei nº 058/2022, que “Inclui o Projeto 1676 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$1.288.000,00”. 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 e m discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, como falei na tribuna nesta noite, 

esse valor então é pra abertura da rubrica, inclusão então desse valor no PPA e na LDO e na 

LOA, para repavimentação então da rua Júlio de Castilhos, que compreende um trecho aí da rua 

Dom Finotti até a rua 25 de Maio, totalizando oito mil e quatrocentos e cinquenta metros. Então 

é uma obra aguardada pela comunidade há muitos anos, com certeza trará muitos benefícios. E a 

gente pede a colaboração dos Colegas Vereadores para aprovar este projeto.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, um milhão, duzentos e oitenta e oito mil que será efetuada a repavimentação com 

asfalto no trecho entre a rua Dom Finotti e a rua 25 de Maio, totalizando oito mil, quatrocentos e 

cinquenta metros. É um trecho necessário com certeza, né, a subida ali ela é íngreme e sofreu nos 

últimos anos, as galerias, o desgaste da erosão. Então a manutenção das obras, investimentos e 

no patrimônio também é necessário e faz parte de qualquer administração. O desgaste natural, a 

erosão estão constantemente contribuindo para isso. Esperamos que esta obra e outras 

semelhantes aconteçam e por, evitando assim possíveis acidentes. Então a gente sabe que essas 

galerias já são um tanto antigas e elas algum momento vão precisar de manutenção e reparos. 

Então esperamos que, que aconteçam em outros lugar, tem a Dom Finotti ali também, perto do 

Vindima Veículos, que a gente tem conhecimento e sabe da tubulação deficiente que tem lá e, 

também, necessitaria desses reparos. Então sou amplamente favorável sempre que tiverem 

projetos dessa grandeza e dessa importância. Sou amplamente favorável, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 058/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, 
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confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 058/2022 aprovado 

por unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2022, que “Concede a Medalha Mérito 

Florense ao Senhor Alfeu Scortegagna”. 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. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, é uma alegria apresentar esse 

projeto, porque nós temos que valorizar as pessoas, homenageá-las também em vida e com 

certeza o Senhor Alfeu Scortegagna é uma pessoa merecedora desta homenagem. Quando 

tivermos a sessão solene aqui, quero contar mais da sua história. Mas com certeza a família toda 

Scortegagna, aqui tinha também o vereador Alexandre Scortegagna, é aquela família que tem a 

cultura viva, né, neles. E qualquer momento que tu chegar com o Seu Alfeu, ele vai ter uma 

história pra contar. O Seu Alfeu é um agricultor, contador de histórias pelos, então a ideia é 

prestar essa homenagem pelos relevantes trabalhos de preservação da história e da cultura local 

aqui no nosso município. Como é possível constatar na leitura do histórico anexo a essa 

proposição, que os Colegas têm, a participação dele assídua nas comunidades da Linha 40, do 

travessão Alfredo Chaves, é uma pessoa singular e de grande importância pra preservação da 

história e da cultura de Flores da Cunha. Entre uma conversa e outra, mantém viva as suas 

memórias e história da comunidade, propaga conhecimentos e participa da construção da 

identidade local. Conceder a medalha Mérito Florense ao Senhor Alfeu Scortegagna, além de ser 

uma forma de reconhecer a importância dessa pessoa singular para o município, também é uma 

maneira de valorizar a nossa cultura. E eu tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes 

e, na última, nós sentamos pra conversar sobre política, né, não podia ser diferente. E os 

detalhes, a memória dele é algo assim impressionante. Eu com certeza não gravo quase nada do 

que ele tem aí de história pra contar e que é muito bonito nós termos isso vivo e com certeza 

preservado na nossa cultura. Então essa, peço aos Colegas Vereadores que nos apoiem nesta 

merecida homenagem.   

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, público aqui presente, demais pessoas que nos prestigiam pelo canal do Facebook, 

meu muito boa noite a todos! Falar do Alfeu, né? O Alfeu, uma pessoa ímpar, aonde nessas 

minhas andanças pelo Alfredo Chaves, Linha 40, pude conhecer essa pessoa incrível, na pessoa 

do seu filho André, que conheço de longa data, o André, toda a sua família, a Elaisa que se fez 

presente aqui nessa Casa, por diversas oportunidades. E falando do Alfeu, me vem muito na 

memória, Vereadora, a pessoa que é o Seu Dorival, o Plínio, o próprio pai do nosso, do nosso 

visitante aqui, ex-vereador Alexandre, por onde passei a minha infância. E digo de passagem que 

me criei nas colônias ali do Plínio, com os seus netos, né, andando de bicicleta, brincando, 

puxando uva na safra. Então é, são pessoas muito ligadas à minha família. A Marlei, irmã do 

Alexandre também, temos uma ligação muito forte. E acredito ser muito válida essa homenagem 

que a Câmara aqui, pela sua autoria, vai prestar ao Alfeu, aonde me recebeu, né, falo isso hoje, 

pois na sessão solene infelizmente não podemos, não temos essa oportunidade de se manifestar, 

mas aqui na, em relação ao projeto, eu acho válida essa homenagem, é uma pessoa fantástica. Na 

campanha me recebeu lá, estava ele lá com um pincelzinho com cola, passando no rótulo que ele 

ia colar no garrafão e ali eu tive uma aula de mais de duas horas. Então válido, essa bancada aqui 

se manifesta favorável e será de grande valia mesmo. Um abraço. Meu muito boa noite a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Decreto 

Legislativo nº 001/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários 
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votem não. Por gentileza, confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de 

Decreto Legislativo nº 001/2022 aprovado por unanimidade.  

Encerrada a votação, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2022; para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto 

de Lei Complementar nº 005/2022; para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos a Redação Final do Projeto de Lei nº 054/2022 e o Projeto de Lei 

nº 059/2022.  

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente e demais já inscritos, já 

citados. Hoje quero fazer um agradecimento especial a todos que se envolveram, colaboraram e 

participaram das cerimônias pelo passamento do amigo, do cidadão e grande parceiro Almir 

Zanin. Agradecimento especial aos Colegas Vereadores, demais autoridades que se fizeram 

presente e a atenção especial da Administração Pública, na pessoa do Secretário da 

Administração, Senhor César Conz. Em meu nome e em nome da bancada do PSB, nosso muito 

obrigado. Quem poderia explicar? Se o destino é uma opção, não pode ser coincidência, alguém 

que foi colono e motorista resolve nos abandonar justamente no dia do colono e do motorista. O 

vazio, a dor e o sentimento de perda é nossa maior tristeza. Que Deus conforte a família! 

Descanse em paz, amigo Zanin. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Carlos Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, mais uma vez público aqui presente. Parabenizar a Fátima, né, Fátima aqui com nós 

hoje e por um bom tempo aí, dentro desse mês de agosto, vai estar junto na Comissão de Justiça, 

eu e o Vereador Luizão, fazer um belíssimo trabalho, Vereadora, sinta-se acolhida, abraçada por 

esta bancada também. Eu trago um assunto aqui, complemento um assunto por mim já abordados 

em algumas sessões, aonde juntamente com o jurídico da Prefeitura e o, e o Secretário e Coronel 

Alexandre Brite, a gente fez então uma adequação na verdade na questão dos táxis em Flores da 

Cunha, aonde trouxemos uma informação mais precisa, já passava algum tempo que estava sem 

atualização, até por parte da classe, né, informação da classe ao Poder Público. E trago aqui que 

foi, o Governo Federal lançou então, através de uma PEC, que é o Kamikaze, a questão do 

auxílio pros caminhoneiros e, também, para a classe dos taxistas. Trago aqui também do G1 do 

Globo, onde fala que o auxílio ao taxista e ao caminhoneiro, o benefício emergencial aos 

motoristas será pago ao profissional que compensar os efeitos do aumento no preço do 

combustível. Um assunto também que já, já venho a essa Casa, custos aonde a gente já levantou, 

por várias oportunidades, aqui no Grande Expediente. O auxílio vai começar a ser pago dia 16 de 

agosto, então estão previstos pagamentos de seis parcelas de um mil reais até dezembro. O 

benefício faz parte do, o benefício faz um pacote social pré-eleitoral criado pela chamada, a PEC 

do Kamikaze, promulgado pelo Congresso em 14 de julho. Entre outros pontos, a emenda por 

sinal aumentou o valor do Auxílio Brasil, de 400 para 600, e ampliou o vale gás, que é um 

voucher, que é pros caminhoneiros e um auxílio pros taxistas. O custo do pacote gerou então 

41,2 bilhões, mas no caso dos taxistas, ele é de dois bilhões apenas. Então dizer que a Prefeitura, 

através do Secretário de Segurança, em contato, fiz contato semana passada, alertando pela 

questão do prazo que vinha se esgotar na semana passada, aí fizeram então o cadastramento de 

todos os permissionários e a gente agradece também a Administração, em nome da classe aqui. 

Trago esse, esse comunicado e, também, essa, esse obrigado, por terem feito então esse 

cadastramento aí. E a gente acredita que até dezembro então, se tudo ocorrer certo conforme as 
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orientações do site e do aplicativo, todos terão já seus benefícios já quitados. Era isso. Muito 

obrigado, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente! Hoje eu gostaria de falar 

então um pouquinho sobre as eleições que estão aí. Ontem foi o último dia para os seus, os 

partidos fazerem as suas convenções, então homologarem os nomes que vão concorrer a 

governador, presidente, deputado estadual, deputado federal e senador. Nosso partido 

Progressistas reuniu em Porto Alegre na, no sábado, mais de dois mil filiados para a convenção, 

foi uma das maiores convenções de todo o estado. E nós temos uma chapa alinhada há três meses 

já, com candidato a governador, a vice e ao Senado, que estão visitando todas as 27 regiões do 

estado, colhendo sugestões, ouvindo ideias para o plano de governo. Uma, que é o governador, 

nosso candidato ao governo, o Senador Heinze, e a nossa vice, a Tanise, e também a 

Comandante Nádia, uma brigadiana que está se colocando à disposição do Senado. Então a gente 

percebe que quando a política ela é bem feita, não se espera até o último minuto para negociatas, 

onde que só prevalece o poder pelo poder. Então nosso partido tem se mostrado preparado pra 

governar no nosso estado e, assim, vamos trabalhar pra que isso aconteça. E também pedir para 

as mulheres que farão a diferença nessa eleição, não sei se vocês perceberam, nos últimos 

comerciais da televisão, dos partidos políticos, a ênfase foi sempre nas mulheres, no poder das 

mulheres, da participação das mulheres na política, motivando-as participarem e somos a maioria 

do eleitorado. Então eu peço às mulheres que tenham não só emoção, mas razão nessa hora, pra 

votarmos em pessoas coerentes para conduzirem aí a nossa nação principalmente. Não podemos 

retroceder, temos que avançar. Então deixo o meu recado pra que haja paz nessa eleição, que a 

gente não veja aí motivos para depois vir aqui lamentar esse período que vamos vivenciar aí. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Maria de Fátima Finger.  

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA FINGER KRÜGER: Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, Colega Vereadora, meu muito boa noite a todos, o meu boa noite a vocês aqui 

presentes e aos demais que estão acompanhando nas redes sociais. Eu quero dizer que é, eu sou 

muito grata, estou muito honrada em ocupar essa cadeira e essa honra é a cada um dos cidadãos 

da nossa cidade. Então eu devo isso a vocês, cidadãos de Flores da Cunha. Muito obrigada! E 

aqui, eu quero manifestar um agradecimento especial ao colega Diego, ao vereador Diego, né, 

por ter, pela magnitude desse desprendimento dele e ter me cedido essa vaga, onde eu poderia 

aqui ter um pouquinho de medo, eu fiquei com receio assim, logo que ele falou. Mas como diz o 

nosso Hino Nacional, filho teu não foge à luta, estamos aqui. Muito obrigada, eu me sinto muito 

acolhida pelos Colegas! É uma, duas bancadas excepcionais, eu estou muito honrada mesmo de 

participar. Quero fazer um agradecimento e um pensamento também ao vereador Bertinho 

Piccoli, que seria o segundo vereador suplente, né, e um pensamento a um vereador que já não 

está entre nós, que seria o primeiro vereador suplente, Silvio Gasparini, né, que já não está entre 

nós, então um pensamento de gratidão a ele. E quero dizer que estou totalmente à disposição dos 

munícipes a qualquer demanda que me solicitem, que eu vou ficar então durante esse mês de 

agosto. Então meu muito obrigada a todos! Era isso, Senhor Presidente. Muito boa noite! 

Obrigada a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodomir José Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Então eu começo também 

falando como Presidente do Progressistas, agradecendo o vereador Diego, por ter cedido esse 

espaço. Já fui suplente também nessa Casa, eu sei quanto é importante a gente receber o espaço 
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do colega vereador, porque na verdade nós que somos vereadores eleitos, não se elegemos 

sozinhos, nós se elegemos com todos os votos da nossa bancada e, assim, as bancadas, colegas 

também a mesma coisa. Então é já um espírito do nosso partido Progressista de fazer essa 

condição dos vereadores atuais deixarem um espaço pros suplentes assumirem. Logo, logo nós 

teremos outras, outros vereadores que também vão ocupar, outros suplentes que vão ocupar esse 

cargo, que acho que é importante pro crescimento do partido em si. Só pra contribuir com o 

Vereador Guga, então esse trabalho do taxista já, por alguns meses, já está sendo discutido, então 

houve 16 permissionários inscritos, cadastrados, para que possam receber esse auxílio. Então já, 

a partir do dia 16, então tem 16 da nossa cidade que estão cadastrados pra poderem receber. E 

também com relação às eleições, eu acho que é, hoje, primeiro de agosto, sexta-feira, então se 

encerram as, os cadastros pra quem vai concorrer, as definições quem vai a governo, quem vai a 

deputado, quem vai à vice, as coligações, surpresas acontecendo principalmente a nível estadual 

e é uma coisa natural. Os partidos todos tentando procurar o seu caminho, procurar o seu espaço, 

as coligações acontecendo, as negociações políticas acontecendo, que é de praxe, isso acontece 

aqui no município, acontece no estado, acontece no país, cada um querendo pegar o melhor 

assento no ônibus pra seguir viagem. Então sim, que nós possamos ter, a partir de semana que 

vem, uma corrida, uma disputa entre os partidos, entre as coligações, uma coisa leal, uma coisa 

ordeira. A nível federal nós sabemos que poderá haver situações diferentes. Nós nunca tivemos 

no nosso país, a não ser lá muitos anos atrás, essa discordância de valores, ou tu é direita ou tu é 

esquerda, ou tu é isso, tu é aquilo, né? A gente, hoje, apesar de ter lá 10, 12 candidatos a 

presidente, só se fala em duas versões: você é A ou B, ou você é Grêmio ou você é Colorado. 

Então acho que isso aí é preocupante, queira Deus que nós consigamos fazer uma campanha boa 

e que vença aquele que tiver mais méritos. Era isso, Presidente. Uma boa semana a todos e 

obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; Colegas Vereadoras, Fátima 

que nos, que nos honra com a sua presença, sua estada nesta Casa seja profícua; demais 

Vereadores, público que nos acompanha nesta Casa e nas redes sociais. Também dizer, Vereador 

Luizão, que falo com uma certa propriedade do Casarão dos Veronese, porque acompanhei 

muito todo o processo que envolve o Casarão dos Veronese, começando lá em 89, um hiato 

grande ali dos processos todos e os trâmites que aconteciam nesse tempo, sendo entregue à 

comunidade em 2017. E, nos últimos tempos, ele ficou com as suas portas não oferecidas a nossa 

população e os nossos turistas que nos visitam. Por vezes também cobrei da Nata, Nata sabe 

disso, né, Nata, quantas vezes conversamos, nós precisamos do Casarão ativo, nós precisamos 

mostrar todo o trabalho que foi feito lá e toda a nossa história construída lá dentro. O Paulo 

Veronese é um grande amigo meu, é um dos herdeiros ainda os descendentes da família que 

muito contribuiu para, para a sua implementação, toda a sua reforma. E seguidamente, nos 

nossos diálogos, também nesses dias que antecediam a Festa da Colônia, trocávamos essas ideias 

e o porquê que ele não estaria sendo oferecido à comunidade todo o conhecimento que por lá tem 

e por lá passou. Então essa família Veronese também tem um grande orgulho do Casarão, dos 

seus antepassados. A fábrica de insumos vinícolas Veronese iniciou com a sua fábrica de pólvora 

lá no Casarão dos Veronese, em Otávio Rocha. E nesses dias que antecediam a Festa da Colônia, 

eu disse, Nata, nós precisamos daquele Casarão aberto e ela se dispôs ela trabalhar lá nesse 

período. Então obrigado, Nata, pela sua disposição, mas não é o suficiente, né? Já cobrava em 

abril, quando tivemos a aprovação dos cargos nesta Casa, um do, das minhas ressalvas nas 

minhas falas disse, esperamos que agora o Casarão dos Veronese possa ter a sua 

funcionabilidade. Então é válido sim, Vereador Luizão, você vê a importância e aquilo que o 

Casarão representa não só para Otávio Rocha, mas para Flores da Cunha e a região. Então 

esperando sim que possa se encontrar uma solução, algo que possa deixar o nosso Casarão 

disponível para os nossos turistas, para a nossa, a nossa gente, porque toda a história da 
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imigração italiana também às vezes se resumo naquele Casarão lá. Então foram investimentos 

altos que todos nós sabemos e temos que oferecê-los à comunidade. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado! Uma boa noite e uma boa semana a todos!  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Muito obrigado, Senhor Presidente! Ainda em tempo, gostaria então de dar as 

boas-vindas pra nossa Vereadora, a Fátima, seja bem-vinda! Estamos à disposição também 

naquilo que nós pudermos ajudar. Gostaria também de comentar que semana passada estive 

visitando a comunidade de Nova Brasília, como era a semana do agricultor, estive visitando 

umas propriedades agrícola, conversando com, com os agricultores, se colocando à disposição de 

cada um deles. Também tive oportunidade de estar em Otávio Rocha, visitando, vendo o que que 

a gente possa, pode contribuir com aquela comunidade também. Sabemos que a comunidade é 

bem representada pelo Vereador Barp, mas, somando esforços, somando força, a gente chega 

mais longe. Também gostaria de comentar que no sábado passado então, a gente teve o evento 

das mulheres Republicanas de Flores da Cunha, evento esse que leva uma homenagem às 

pessoas, às mulheres que fazem a diferença dentro da nossa comunidade. Dentre elas, foram 

então agraciado, agraciadas então com, com um troféu pessoas que desenvolvem trabalho 

voluntário dentro da nossa comunidade. Uma delas, Maria Branchini, da Apae; Elisabete, a Isa 

do Brechó; e, também, a mãe da nossa assessora de Imprensa, a Camila, que é a dona Erica 

Carpeggiani, Erica e Shamila, isso, falei Camila, né, mas que barbaridade! Mas era isso então. A 

dona Érica, tive o prazer maior do mundo de conhecer e conversar um pouquinho com ela, uma 

pessoa encantadora! Então foi essas três personalidades que, mulheres que fazem a diferença 

dentro da nossa sociedade. E que nem a gente diz, tem que falar, tem que dizer enquanto elas 

são, as pessoas estão vivas, que elas são importante, né, então uma homenagem mais do que 

justa. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Senhor Presidente e demais já citados. Na semana que comemoramos o Dia dos 

Avós, quero dizer que sábado, dia 30, fui convidado para a festa de bodas de diamante do casal 

Silvio e Teresa. Uma história muito bonita de 60 anos de convivência em família. Parabéns aos 

nonos e toda a família, com muita paz e saúde. Obrigado, Senhor Presidente! Uma boa noite e 

uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na semana que passou, estive representando 

esta Casa nos seguintes eventos. Agradeço a todos os Colegas Vereadores que participaram da 

sessão solene da entrega do Certificado Agricultor Destaque, no dia 28/07. Após essa sessão, 

participei da assembleia geral da APAC, Associação de Produtores de Arte e Cultura do 

município, onde foram apresentados os trabalhos já realizados pela sua diretoria e associados, 

além do planejamento de ações futuras da instituição. Na ocasião, também dei uma palhinha 

meio, estou meio enferrujado, mas a gente tentou lá fazer um, uma cantoria. No dia 29/07, sexta-

feira, participei da reunião do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, em Nova Prata, com o tema 

sobre a importância do turismo regional. Na ocasião, o vereador Diego esteve presente também, 

me acompanhando, agradeço tua presença, e o Secretário de Turismo Tiago Mignoni. Essa que 

foi a segunda reunião sobre turismo, um assunto que está muito em voga devido à importância 

que o turismo tem para toda a região da serra gaúcha, a importância econômica que o turismo 

traz. Na oportunidade, além dos vereadores de, cerca de dez câmaras, tínhamos também a 

presença de dez, cerca de dez secretários de turismo de toda a região, que puderam explanar as 

suas necessidades, as suas vocações turísticas de cada município, identificar problemas e 

soluções pra um, pro futuro do turismo. E o caminho é caminharmos juntos, todos os municípios 

trabalhando, atuando em parceria, isso é fortalecer o turismo pra serra gaúcha e trazer pra cá 

também essa economia que é muito importante. Também estiveram presentes a entidade Atua 

Serra, que dá consultoria, que presta desse suporte aí aos, à Secretaria de Turismo.  
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Agradecendo a presença de todos que nos acompanharam durante esta sessão e agradecendo a 

proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 1º de agosto de 2022, às 

19h40min. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana! 
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