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SESSÃO 2.719 – SESSÃO ORDINÁRIA 

22 de agosto de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 22 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. Saúde também 

suplente de vereador Oscar Francescatto, o colega Diego Tonet, Chefe de Gabinete Daniel 

Gavazzoni; Presidente do MDB, Élio Dal Bó; uma saudação especial à Senhora Eroni 

Mazzocchi Koppe e a todas as professoras e servidores da escola Interativa, sejam todos bem-

vindos, serão homenageados essa noite.  

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 110/2022, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 009/2022, que “Altera 

dispositivos da Lei Complementar nº 166, de 23 de dezembro de 2021, que reestrutura o Regime 

Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Flores da 

Cunha e dispõe sobre o Sistema Previdenciário Municipal, de acordo com a Emenda 

Constitucional nº 103/2019”.  

Ofício nº 111/2022, que encaminha o Edital nº 01/2022, da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Inovação, que dispõe sobre o credenciamento e inscrições de empresas 

interessadas em participarem da Mercopar – 31ª Edição da Feira de Inovação Industrial, em 

Caxias do Sul, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, no período de 18 a 21 de outubro de 

2022, e solicita que esta Casa Legislativa indique um membro para compor a comissão julgadora 

que irá avaliar e selecionar os inscritos no referido edital.  

Ofício nº 112/2022, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de julho de 

2022, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 113/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 070/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$238.856,00”.  

Ofício nº 114/2022, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 02, que “Altera dispositivos do 

Projeto de Lei nº 062/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2023”.  

Ofício nº 115/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 071/2022, que “Autoriza o Município de 

Flores da Cunha a firmar Termo de Cooperação com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – SENAI-RS”.  

Convite do Secretário de Educação, Cultura e Desporto, para participar da chegada da Centelha 

do Fogo Simbólico da Pátria, no dia 19 de agosto de 2022, a partir das 10:00 horas, no Centro 

Administrativo Ângelo Araldi.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Redação Final do Projeto de Lei nº 063/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que 

“Autoriza a concessão de subsídio tarifário ao Transporte Público Coletivo Urbano de 

Passageiros no Município de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 181/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal que adeque o texto das placas de sinalização das vagas de estacionamento reservadas 
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a deficientes físicos de forma que passem a exibir a terminologia correta, que é “pessoa com 

deficiência”.  

Indicação nº 182/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de redutores de velocidade nas proximidades do 

eixo que compreende a junção da estrada Ângelo Doro com a estrada Gentile Moré e rua das 

Azaléias, na localidade da Fulina, conforme imagem anexa a esta indicação. 

Indicação nº 183/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de contêineres de lixo orgânico e seletivo na rodovia ERS-122, Km 100, 

próximo à empresa Dallemole Estruturas Metálicas, conforme imagem anexa. 

Indicação nº 184/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de um abrigo para passageiros de ônibus na estrada das Indústrias, 

próximo à cantina do Alemão e da propriedade do Senhor Pedro Bellincanta, na capela São 

Vitor. 

Indicação nº 185/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que estude a possibilidade de criar uma campanha de divulgação do Disque 100 – O 

Disque dos Direitos Humanos. 

Indicação nº 186/2022, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal que faça um estudo para verificar qual a melhor maneira de reduzir a velocidade dos 

veículos que trafegam em frente à Funerária CCR, para dar maior segurança aos que por ali 

transitam. 

Indicação nº 187/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a inclusão da rubrica de continuidade da pavimentação da 

estrada Uva Bordo, na localidade de Santa Libera, no Plano Plurianual. 

Indicação nº 188/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado, juntamente às empresas de telefonia fixa, de internet ou de 

outros serviços, o conserto ou retirada dos fios e cabos soltos que estejam em desuso ou 

obsoletos em toda área do município de Flores da Cunha. 

Indicação nº 189/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que providencie a colocação de placas de sinalização de estacionamento oblíquo e 

refaça a pintura de orientação de estacionamento para veículos na rua Alexandre Pedron, entre a 

rua John Kennedy e a rua Ernesto Alves. 

Requerimento nº 029/2022, de autoria da Vereadora Maria de Fátima Finger Krüger, que requer 

a prorrogação pelo prazo de 10 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final sobre o Projeto de Lei nº 067/2022, que “Dispõe sobre o Regulamento Disciplinar 

de atuação da Guarda Civil Municipal de Flores da Cunha e dá outras providências”. 

Requerimento nº 030/2022, de autoria da Vereadora Maria de Fátima Finger Krüger, que requer 

a prorrogação pelo prazo de 10 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final sobre o Projeto de Lei nº 068/2022, que “Dispõe sobre o Código de Ética da 

Guarda Civil Municipal do Município de Flores da Cunha”.  

Moção nº 014/2022, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que apresenta Moção de Apoio 

à aprovação do Projeto de Lei Federal nº 3.723/2019, a ser encaminhada para o Senador Rodrigo 

Pacheco, Presidente do Senado, e para o Deputado Federal Arthur Lira, Presidente da Câmara 

dos Deputados. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

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

capacitação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, com o tema “Controles 
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Preventivos”, no dia 18 de agosto de 2022, das 10:00 às 12:00 horas, através do canal do TCU no 

youtube.  

E-mail do Cerimonial do Palácio Piratini, que encaminha convite para a abertura dos portões da 

45ª Expointer, no dia 27 de agosto de 2022, às 09:00 horas, no Parque de Exposições Assis 

Brasil, ao lado das esferas, Portão 2, em Esteio; e também, para o ato de instalação do Gabinete 

do Governador do Estado na 45ª Expointer, às 09h10min, no mesmo local.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

Vereadoras, Vereadores; público aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. 

Faço hoje a defesa da indicação que protocolamos ao nosso Prefeito para que ele estude a 

possibilidade de criar uma campanha de divulgação do Disque 100, o Disque dos Direitos 

Humanos, em nosso município. O Disque 100 é um serviço de disseminação de informações 

sobre os direitos dos indivíduos e de orientação para os procedimentos de denúncia de violações 

desses direitos humanos. Podemos considerar o Disque 100 como um pronto-socorro dos direitos 

humanos, por atender situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em 

curso, acionando os órgãos competentes e possibilitando o flagrante. O serviço do Disque 100 

tem por desígnio de ouvir, orientar e registrar as denúncias; encaminhar as denúncias para a rede 

de proteção e responsabilização; monitorar as providências adotadas para informar as pessoas 

denunciantes sobre o que ocorreu com a denúncia; e possibilitar o conhecimento e a avaliação da 

dimensão da violência e, assim, orientar na elaboração de políticas públicas. O serviço está 

disponível 24 horas em todos os dias da semana. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil, 

por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, bastando 

discar 100. Por se tratar de um serviço de utilidade pública e ser pouco conhecido na nossa 

população, solicitamos o atendimento a esta indicação. Obrigado, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente e Colegas Vereadoras, 

Vereadores; pessoas que nos acompanham nessa noite; suplente de vereador Oscar Francescatto, 

nosso amigo e já ex-vereador; o Diego, o nosso colega; especial a Eroni, toda a família 

Interativa, seja bem-vinda, homenageado dessa noite; Daniel Gavazzoni, Chefe de Gabinete; o 

Élio, Presidente do MDB; e os que nos acompanham através das mídias sociais. Protocolamos 

nessa semana uma indicação aonde solicitamos ao Prefeito Municipal que seja providenciado, 

juntamente às empresas de telefonia fixa ou internet ou ainda de serviços, outros, o conserto da 

retirada dos fios e cabos soltos que estejam em desuso ou obsoletos em toda a área do nosso 

município. Essa é uma demanda já um tanto antiga, feita também já por outros vereadores, para 

que seja feito esse serviço. A gente vê os nossos postes aí sobrecarregados, uns soltos, 

oferecendo riscos à nossa população. Então essa indicação ela se prende ao fato que solicitamos 

a essas empresas que oferece esses serviços para que seja providenciado esse conserto ou a 

retirada dos fios e cabos que estão sendo, não estão mais sendo utilizados e contribuindo para a 

poluição visual ou soltos próximos ao solo, oferecendo inúmeros riscos às pessoas. Então a gente 

espera que essas empresas também, ao serem mencionadas, elas possam fazer esse trabalho de 

retirada ou conserto daqueles que estão funcionando e aqueles que não estão mais sendo 

utilizados para que sejam retirados. A outra indicação também, onde solicitamos ao Prefeito 

Municipal para colocar as placas de sinalização de estacionamento oblíquo e refazer as pinturas 

de orientação de estacionamento para veículos na rua Alexandre Pedron, entre as ruas John 

Kennedy e a rua Ernesto Alves. Através dessa indicação, solicitamos ao Prefeito Municipal para 
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que seja providenciado a repintura das faixas de estacionamento oblíquas e paralelas na rua 

Alexandre Pedron e na rua John Kennedy e na rua Ernesto Alves, a fim de disciplinar o correto 

estacionamento, pois pela ação do tempo, a pintura existente está deteriorada, causando confusão 

aos motoristas na hora de estacionar. Com a repintura, facilitará a visualização e o correto 

estacionamento desses veículos. Então ali a gente solicita também que seja colocado uma placa, 

que o estacionamento ali na, naquela quadra ali ele é oblíquo e não paralelo ao meio-fio. As 

pessoas às vezes estacionam paralelo e o estacionamento é oblíquo, por isso causa essa confusão 

ali que não tem essa pintura e bem visível. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Boa noite, Senhor Presidente, Vereadores, 

Vereadoras; a imprensa, público aqui presente; a homenageada da noite, professora Eroni; e 

quem nos acompanha pelas redes sociais. Solicito que seja providenciada a inclusão desta 

rubrica no Plurianual, pois esta obra irá beneficiar em torno de 15 famílias de produtores rurais 

que necessitam diariamente da via e, também, para facilitar o escoamento da produção agrícola. 

A extensão do trecho solicitado é aproximadamente mil e quinhentos metros. Se atendido, 

providenciaremos recursos junto aos órgãos competentes para atender esta demanda da 

comunidade. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Luiz André de Oliveira.  

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

Vereadoras que se fazem presente; também gostaria de dar um boa noite especial à homenageada 

da noite, a Eroni. Também um boa noite todo especial a minha ex-professora que está 

escondidinha ali atrás ali, a Vânia Dani, dava muito trabalho pra Vânia, né, Vânia? Mas faz 

parte, né? Também ao Chefe de Gabinete Daniel, ao Presidente do MDB Élio Dal Bó e a todos 

que se encontram aqui presente e, também, aqueles que nos assistem através do Facebook. Falar 

da minha indicação que fiz junto com a comunidade ali do, da Fulina, comunidade essa, um 

pedido maciço ali das pessoas, que se deve estudar a possibilidade de colocar algum dispositivo 

pra redução de velocidade, pois tem muitas crianças que ali brincam, né, na rua e acaba sendo 

uma via bem perigosa. Então antes de que a gente venha ter algo que nos entristeça bastante, que 

a gente venha a pensar aí numa possibilidade então de estar cuidando dessa, dessa indicação. 

Também falar de containers de lixo, que aí em frente à Dallemole ali tem um, as lixeiras antigas 

ainda, que possibilita os cachorros que vem e fazem todo o esparramo que acaba fazendo. E nós 

colocando ali um par de container de lixo é qualidade de vida para as pessoas que ali residem. 

Também indicação de parada de ônibus, essa daí já é decorrente, né, pedido bastante. Sabemos já 

que está chegando as parada de ônibus e, consequentemente, ali vai estar sendo instalada. Então 

um pedido reforçando junto ao Executivo que nos atenda. Mas era isso. Muito obrigado e tenham 

todos uma boa noite!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente! Boa noite, Colegas 

Vereadores, Vereadora; comunidade a que nos prestigia aqui nesta sessão; a Eroni, toda a sua 

família Interativa, bem-vindas; nossos colegas Diego, Oscar, que irá me substituir, né, Oscar; 

Chefe de Gabinete Daniel, todos que estão aqui. No dia de ontem, iniciou então a Semana da 

Pessoa com Deficiência e vai até o dia 28. Então, pensando nisso, fizemos uma indicação ao 

Executivo para que troque então das placas que nós temos aí de trânsito, de sinalização das vagas 

de estacionamento reservadas a deficientes físicos, para que passem a exibir a terminologia 

correta, que é pessoa com deficiência. Essa terminologia ela é referida, além de ser mais 

inclusiva, abrange diversas formas de deficiência, não somente a física e, também, é mais 
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correta, já que o termo deficiente caiu em desuso lá no final da década de 70. Então é um bom 

tempo que a gente está usando uma terminologia que não é a correta. E pensando também nisso, 

né, que nós temos aí esse lema da Semana da Pessoa com Deficiência, que é superar barreiras 

para garantir inclusão, uma pequena atitude que busca também as pessoas pensarem e verem 

com outros olhos a inclusão plena dessas pessoas com deficiência na nossa sociedade. Então essa 

é a nossa indicação ao Executivo. E depois, em seguida, também teremos um projeto que trata 

sobre as vagas para pessoas com deficiência. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em tempo, quero 

cumprimentar a ex-vereadora dessa Casa, a suplente Angela Cardoso, seja bem-vinda! Encerrado 

o Pequeno Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

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

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

Vereadoras, Vereadores; assessores e servidores da Casa, suplente de vereador Oscar 

Francescatto, a ex-vereadora Angela; Chefe de Gabinete, o Daniel; nosso colega vereador Diego; 

o Élio Dal Bó, Presidente do MDB; a imprensa; um cumprimento especial à Diretora Eroni e 

toda a sua equipe da escola Interativa, demais pessoas aqui presentes e os que nos acompanham 

através do Facebook. Uma questão que vem me preocupando há algum tempo e resolvi trazê-la à 

tribuna hoje, motivada pelo fato de que outras pessoas se dirigiram a mim manifestando essa 

mesma preocupação, entre elas, o companheiro de partido, o ex-vereador Moacir Ascari, trata-se 

do uso do cigarro eletrônico pelos jovens. Preocupada com os malefícios do cigarro eletrônico à 

saúde dos usuários, a Anvisa decidiu, no dia seis de julho, manter a proibição de importação, 

propaganda e venda de cigarros eletrônicos no Brasil. A restrição começou ainda, em 2009, mas 

a comercialização continua ocorrendo de forma ilegal no país. A decisão de manter a proibição 

foi unânime na décima reunião da diretoria colegiada da Anvisa. Segundo a diretora Cristiane 

Rose Jourdan, estudos científicos demonstram que o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar 

está relacionada a um aumento dos riscos dos jovens ao tabagismo, potencial de dependência e 

diversos danos à saúde pulmonar, cardiovascular e neurológica. Os dispositivos eletrônicos para 

fumar envolvem diferentes equipamentos e tecnologias, constituído em sua maioria por um 

equipamento com bateria recarregável e refis para utilização, sendo conhecido por diferentes 

nomes, como cigarros eletrônicos, e-cigarette, tabaco não aquecido, pods, entre outros. 

Disfarçados por uma infinidade de sabores e aromas, eles dão à primeira vista a ideia de serem 

uma boa alternativa principalmente por parecerem, acima de tudo, inofensivos à saúde. Os 

vaporizadores, como assim também são chamados, ganharam um espaço muito rápido 

principalmente entre os mais jovens, reacendendo o debate sobre o tabagismo. Para o Instituto 

Nacional de Câncer, o INCA, os dispositivos eletrônicos para fumar não são seguros e possuem 

substâncias tóxicas, além da nicotina. Sendo assim, o cigarro eletrônico pode causar doenças 

respiratórias, como o enfisema pulmonar, doenças cardiovasculares, dermatite e câncer. Os 

estudos têm demonstrado que esses dispositivos eletrônicos são eficazes na atração de crianças, 

adolescentes e jovens para o consumo da nicotina, tornando-se dependente dessa substância, 

afirmou Liz Maria de Almeida, do Inca. Ainda, de acordo com o Instituto do Câncer, estudos 

mostram que os níveis de toxicidade podem ser tão prejudiciais quanto os dos cigarros 

tradicionais, já que combinam substâncias tóxicas com outras que muitas vezes apenas mascaram 

os efeitos danosos. Por isso, sua vedação é tão relevante quanto a proibição do cigarro 

tradicional. Para a Fiocruz, esses dispositivos são consumidos prioritariamente por adolescentes 

e por adultos jovens. E significa um boom de dependência à nicotina em toda uma geração de 

brasileiros atuais e o comércio de uma droga, que é a nicotina, afirmou Vera Luiza da Costa e 

Silva, da Fiocruz. Para o doutor Drauzio Varella, os cigarros eletrônicos estão criando uma 

legião de novos dependentes de nicotina. Vamos perder décadas de trabalho educativo no 

combate ao fumo, pois enquanto nossos olhos estavam voltados para a pandemia do coronavírus, 
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a indústria do fumo produziu em largas escalas dispositivos para administrar nicotina, que 

viraram moda entre crianças e adolescentes. Ainda, segundo Varella, o Brasil realizou um grande 

esforço educacional para desconstruir a imagem criada pela publicidade perversa que associava o 

cigarro à liberdade, a mulheres lindas e homens maduros que faziam sucesso entre elas. Hoje, 

pouco menos de 10% dos brasileiros com mais de 15 anos são fumantes. Fumamos menos que 

nos Estados Unidos e do que em todos os países europeus. A OMS e as agências internacionais 

reconhecem o programa brasileiro de combate ao fumo como um dos melhores do mundo. 

Ainda, para o doutor Drauzio Varella, com a queda das vendas, as companhias foram atrás de 

outras estratégicas para repor o número dos que se livraram do cigarro e dos usuários crônicos 

que morreram por ter fumado. A principal delas foi a de investir nas empresas que 

comercializavam cigarros eletrônicos. A desculpa seria a de reduzir danos. Se o fumo causa 

tantos males, por que não fumar nicotina sem o alcatrão e outros compostos cancerígenos? 

Ainda, segundo Varella, os estudos nunca demonstraram que o impacto dos eletrônicos como 

método para chegar à abstinência foi significante, mas o sucesso entre os jovens do mundo 

inteiro é incontestável. Meninas e meninos que jamais colocariam um cigarro na boca aderiram, 

em massa, aos eletrônicos devido à ingenuidade e desinformação. A maioria acha que estão 

fumando um vaporzinho inofensivo. Poucos sabem que se trata de um vapor de nicotina em 

concentrações muito mais altas do que as do cigarro convencional. Agora tenho umas imagens 

que eu peguei do site do G1 e da Anvisa, que até gostaria de passar ali pra vocês, que vocês 

conseguissem observar ali o cigarro comum e o cigarro eletrônico. (Exibição de imagens através 

da televisão). Vocês têm ali o primeiro gráfico, que aponta o cigarro comum. O seu 

funcionamento então ali, por combustão: Ao ser acendido, o fogo queima as substâncias do 

cigarro num processo físico. A fumaça inalada pelo fumante e os elementos do cigarro caem na 

corrente sanguínea. O que tem nele: Principalmente nicotina, monóxido de carbono e alcatrão, 

um composto de mais de quatro mil substâncias. Como faz mal: Muitas das suas substâncias são 

cancerígenas, causam dependência e boa parte do monóxido de carbono fica no corpo, o que 

dificulta o transporte de oxigênio no sangue. O cigarro eletrônico então vocês têm ali também. 

Funcionamento: Por vaporização. O líquido no reservatório do cigarro é aquecido por uma 

pequena resistência e evapora rapidamente. A fumaça é inalada pelo fumante e as substâncias 

químicas caem na corrente sanguínea. O que tem nele: Mistura líquida geralmente feita com 

álcool, água, glicerina, nicotina e aromas. Usa bateria para aquecer o líquido. Como faz mal: A 

nicotina é uma droga e induz a dependência química. Além de doenças e irritações respiratórias 

pela inalação do vapor, a nicotina pode levar a crises de abstinência e doenças cardiovasculares. 

Também, nós temos um outro desenho ali, que a gente traz ali as gerações dos cigarros 

eletrônicos. Então vocês têm a primeira geração, de 2005 a 2010, como é que eram os cigarros, 

aparelhos descartáveis, sem recarga do e-líquido, formato do cigarro comum, tinha falhas e 

vazavam mais. Segunda geração, de 10 a 14, forma diferente do cigarro comum, cartucho pré-

carregado ou recarregável, formato predominantemente era o de caneta, criticado por demora na 

entrega da nicotina. Temos um outro desenho com a terceira geração, de 15 e 16, modelos de 

tanque ou mods, é possível mudar as substâncias, dispositivos recarregáveis e maiores, sensação 

de prazer semelhante ao comum. E agora, em 2017 em diante, então nós temos os pen-drives, 

recarregáveis ou descartáveis, tem mais, tem sais ácidos de nicotina, mais viciantes, mais 

coloridos e buscam o público jovem. Portanto, todo o trabalho de conscientização dos malefícios 

do cigarro feito pela sociedade brasileira para reduzir de forma espetacular o número de 

fumantes no Brasil, elogiado por todas as organizações de saúde, inclusive a OMS, infelizmente 

perdeu força, pois estamos vivendo uma epidemia do cigarro eletrônico, que é apresentado para a 

crianças e adolescente como uma coisa que solta uma fumacinha e não faz mal nenhum. 

Precisamos combater essa desinformação. Dessa forma, vou sugerir ao setor competente do 

Município, para que seja realizado uma campanha educativa e preventiva permanente sobre o 

uso dos cigarros eletrônicos no município de Flores da Cunha, pois precisamos conscientizar dos 

malefícios desse tipo de cigarro para a saúde dos nossos fumantes. Agora também, aproveitando 

um pouquinho do tempo, gostaria de falar sobre a moção nº 13, de congratulações à escola 
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Interativa. Então, aproveitando esse espaço, que estamos neste dia muito alegre nesta Casa, pois 

durante esses 25 anos a escola Interativa fez uma bonita caminhada. Diretora Eroni, 25 anos, 

muito trabalho e muita responsabilidade assumida na construção desta escola e na busca 

incessante de uma educação reconhecidamente de qualidade e excelência. Vinte e cinco anos se 

passaram desde o dia 25 de agosto de 1997. O balanço efetuado nos mostra saldo positivo. Hoje 

ninguém tem dúvidas de que a escola Interativa é um exemplo de sucesso nos níveis de educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio e cursos livres. Construir uma bonita história dá, de 

fato, muito trabalho, né, diretora? É necessário dedicação, empenho e total entrega à causa em 

que se acredita e se defende diariamente. Porém, tenho a convicção que a história e o patrimônio 

imaterial desta maravilhosa escola foi construída por várias mãos, mãos que se juntaram a sua e, 

com um debate propositivo e uma participação ativa na discussão das propostas, ergueram e 

erguem a bandeira da escola Interativa. Ao longo destes 25 anos, Diretora Eroni, muitos 

momentos a recordar, momentos bons e de preocupação. Porém tenho a certeza que os viveu 

intensamente, porque sabias efetivamente do que se tratava e acredito, nunca foram e serão 

esquecidos! Sabemos que um dos pontos altos da escola Interativa é de dialogar e de cooperar 

com quem quer, de forma séria e independente, discutir, debater e construir posições sérias, 

fundamentadas e criteriosas, que apresentem as respostas para os problemas sentidos por quem 

os vive no dia a dia. Só pra concluir, Presidente. Hoje, é com orgulho que estou aqui como 

vereador, juntamente com a Vereadora Silvana, propondo esta moção de congratulações ao 25º 

aniversário da escola Interativa! Tenho a certeza que os Nobres Vereadores e a comunidade de 

Flores da Cunha estão orgulhosos pela comemoração desta data tão especial para a nossa 

belíssima escola Interativa! Parabéns a todos e todas, que de uma forma ou de outra contribuíram 

para a edificação da escola Interativa! Muito obrigado pela atenção! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A tribuna está à disposição do 

Vereador Luiz André de Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, boa noite a todos! Dessa vez, 

Senhor Presidente e Vereadores, não tinha planejado nada pra falar de algum assunto hoje, aqui 

na tribuna, mas a minha caminhada durante a semana tem me proporcionado vários momentos 

que a gente acaba fazendo uma reflexão e não podia deixar de compartilhar com todos vocês 

nessa noite. Dizer do quanto que eu sou, que eu sou encantado pela história da imigração italiana 

no nosso município. Vocês sabem, não é de hoje que eu venho falando sobre isso. E também 

encantado pelo trabalho que eles executaram em nosso município e continuam executando. Eu 

sempre digo que entre as pedra, peraus, precipício, os imigrantes italianos fizeram uma riqueza 

inestimável em nosso município, tanto economicamente também como cultura, historicamente. E 

visitando todas as comunidades que eu tenho oportunidade de visitar, semana passada foi 

maioria delas nas colônias, vendo o agricultor feliz com o trabalho, tendo uma perspectiva de 

uma boa safra, todo animado, dali a pouco, como aconteceu na semana passada, o gelo fora de 

época. E isso deixa, me deixa um pouco chateado, porque eu vim também do setor agrícola e um 

setor de extrema importância, não só para o nosso município, mas para todos os, os municípios 

principalmente da Serra Gaúcha. E eu queria fazer, bem rapidamente aqui, uma pesquisa entre 

todos que se fazem presente na, no plenário. Queria só saber de vocês quem que tem familiares 

ou talvez que vocês vieram do setor agrícola ou que tenha familiares que trabalham ainda no 

setor agrícola, por gentileza, só levantasse a mão. Gente, podemos falar que é noventa por cento. 

Noventa, noventa e um, que o Marinho ergueu a mão agora também, que não tinha erguido, né, 

Marinho? Então olha só, noventa, vamos colocar assim, noventa por cento do plenário hoje 

vieram do setor agrícola ou, ou tem familiares que ainda trabalham no setor agrícola. Então 

quando acontece uma coisa nesse sentido, Senhor Presidente, afeta a todos nós, todos nós somos 

afetado. Um ano, uma seca, o ano passado foi a seca que castigou nossos agricultores, isso afeta 

também a, a economia da cidade. Onde a agricultura vai mal, pode ter certeza que o setor aqui na 

cidade também fica capenga, né, Vereador Guga, que defende bastante a agricultura aqui. E é, eu 

fico bastante chateado, triste, pois eu vi famílias desde as três horas da manhã tentando, através 
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de irrigação, fazer com que a perca não fosse tão grande, mas dali a pouco muitos não adiantou 

esse, esse trabalho, dali a pouco foi em vão, como foi que eu vi famílias relatando, mesmo com a 

irrigação artificial, tendo prejuízos bem significativos. Aí muitos dizem, ah, mas eles têm seguro! 

Claro, dali a pouco eles vão ter seguro. Mas dali a pouco também compromete a próxima, o 

próximo ano, né, Guga, pode comprometer também o próximo ano da, da plantação. Então a 

gente fica bem, bem chateado, triste quanto a essa situação, sem falar em todos os insumos que, 

que tem tido uma elevada de preço muito grande, onde prejudica a produção, né, Horácio, tem 

prejudicado muita a produção do nossos agricultores. Não só os insumos assim, praticamente de 

fertilizante, mas também a agricultura todos sabem que é movimentado através do diesel, o 

diesel também vocês sabem que está muito mais caro do que a gasolina. Então eu queria deixar 

esse relato pra vocês, dizer que me sinto bem chateado quanto a essa situação e que é um povo 

também corajoso, porque não é fácil permanecer na agricultura, muitos jovem acabam, por esses 

e outros motivo, acaba se decepcionando e abandonando a agricultura e isso tem reflexo na 

cidade. A partir do momento que se produz menos, o preço sempre vai estar muito elevado. 

Então quero deixar essa noite meu sentimento de solidariedade a todos os nossos agricultores e 

que venham ter força, coragem para permanecer na agricultura. Uma agricultura essa que toda, 

todo ano se inova, com novas tecnologias e que nós possamos dar a nossa contribuição junto a 

eles, incentivando, nós como homens públicos, criando mecanismo para que cada vez mais o 

jovem principalmente tenha essa coragem, essa força de permanecer na agricultura. Então, 

Senhor Presidente, a minha contribuição de hoje foi bem rápida, mas não podia de deixar dessa, 

deixar essa mensagem a todos os nossos agricultores, o meu sentimento a eles que trabalham e 

trazem o, o sustento, o alimento para a mesa de todos da, da nossa cidade. Então era isso, Senhor 

Presidente. O meu muito obrigado a todos pela atenção! Tenham todos uma boa noite e uma boa 

semana! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A última inscrição da noite, 

Vereadora Silvana De Carli, quinze minutos. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente! Boa noite novamente a 

todos e a todas, quem nos assiste também pelo Facebook. Então, com alegria, compartilhei dessa 

moção com o Vereador Vitório e que ele já falou muito bem também, agradeço e endosso suas 

palavras. E é dessa história linda da escola Interativa que vamos falar nesta noite, a nossa moção 

então, assinada por mim e o Vereador Vitório, aos 25 anos de serviços prestados à comunidade 

escolar do nosso município. Antes de falar da escola Interativa, tenho que falar da professora 

Eroni, essa mulher forte, determinada e que com certeza ocupa o seu lugar como mulher na 

sociedade e que nos espelha a também estarmos aqui, já falei pra ti o quanto você me inspira 

também nesse desafio diário, que é estar ocupando o lugar que todas as mulheres devem ocupar. 

Então complementar a fala do Vereador Vitório, contando um pouquinho da história da escola 

Interativa. Agradecer a presença dos professores, colaboradores que estão aqui. Hoje a escola 

possui uma unidade em Flores da Cunha, com 16 turmas e 246 alunos, e Antônio Prado também, 

outra unidade, com 16 turmas e 198 alunos. São 52 professores, uma bela turma aí à disposição, 

contribuindo para a formação das nossas crianças, com certeza pra terem um futuro brilhante 

aqui na sociedade, tanto em Flores como em Antônio Prado, e no total de 68 funcionários, sendo 

16 colaboradores então que contribuem para o funcionamento da escola. Eu vou ler aqui um 

pouquinho do histórico da Interativa e, depois, nós vamos passar um vídeo também que a escola 

produziu nessa comemoração dos 25 anos. A Escola Interativa de Educação Infantil, 

Fundamental, Médio e Cursos Livres, fundada em 25 de agosto de 1997, nasceu de o sonho de 

poder oferecer um espaço educacional inovador na cidade de Flores da Cunha. A escola 

denominada primeiramente Os Metralinhas estava situada em frente à residência da Senhora 

Eroni, na rua Andrade Neves. Em fevereiro do ano seguinte, com o início do período letivo, a 

instituição já estava de portas abertas e em novo endereço, na rua Anúncio Curra, atendendo os 

alunos de educação infantil e ensino fundamental I. O tempo passou, e como passou, né, Eroni, 

rápido, como falaste no início aí, a escola foi crescendo, passou a atender também os alunos do 
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ensino fundamental II. No ano de 2015, conquistou um prédio próprio, na rua Heitor Curra. No 

ano de 2016, assumiu o compromisso com a comunidade de Antônio Prado e levou à cidade 

vizinha a sua proposta pedagógica, estabelecendo ali a primeira filial da escola Interativa. E, em 

2022, neste ano, passou a atender os alunos do ensino médio aqui na nossa cidade, que também 

estava carente deste ensino. Visando uma aprendizagem integral e personalizada, atualmente a 

Interativa conta com uma metodologia que une a tecnologia e a educação para desenvolver 

fluência digital e o estímulo pelo gosto de estudar. As metodologias adotadas são efetivadas com 

o apoio de parceiros que a escola foi agregando ao seu currículo com o passar dos anos. Um 

exemplo é o método AZ, que é desenvolvido em parceria com a Conexia Educação. Já o lado 

empreendedor dos alunos e professores é instigado através de um projeto anual, desenvolvido em 

parceria com o Sebrae. Com relação ao desenvolvimento das aulas de inglês, estas contam com o 

apoio da escola de idiomas College Cultural e as aulas de educação tecnológica e robótica 

recebem o apoio da Robomind. A escola Interativa adota todas estas metodologias e, também, 

prioriza a sua relação com as famílias dos seus alunos. Vamos assistir então, agora, o vídeo, 

depois eu também faço mais alguns comentários. (Apresentação de vídeo através da televisão). 

Muito bem! Como disse a Eroni, é tempo de festejar, festejar todo esse desenvolvimento dessa 

escola aqui no nosso município, o quanto ela contribui e quanto ainda irá contribuir, né, Eroni? 

Vai perpassar aí muitos e muitos anos e, também, toda a equipe que está aqui tem esse 

compromisso, né, Eroni, de que isso permaneça na nossa cidade, que continue formando bons 

cidadãos. Então eu tenho também aqui uma pequena mensagem, que como não é uma sessão 

solene, é só uma moção, a Agência Positiva também quis fazer uma menção e trago então uma 

fala aqui do Bacana, que a Agência Positiva parabeniza a escola Interativa, pela passagem dos 

seus 25 anos, em especial à Diretora Eroni Mazzocchi Koppe, pela dedicação e doação de sua 

vida em prol da educação. Estendemos esta gratidão a todos que fazem parte dessa história e aos 

autores desta moção, Silvana De Carli e Vitório Dalcero. Então esta é uma singela homenagem 

desta Casa, uma moção, que nós temos essa possibilidade de fazer enquanto vereadores, mas que 

certamente fica registrado todo o reconhecimento do nosso município, pela dedicação e pelo 

comprometimento com a educação que vocês levam tão a sério. Agradeço por estarem aqui 

presente, estendam os nossos cumprimentos a todos os familiares também, os pais, aos alunos da 

escola. E agradeço, Senhor Presidente, por esta oportunidade! E uma boa noite a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

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

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 061/2022, que “Dispõe sobre as vagas de estacionamento 

reservadas para Pessoas com Deficiência no âmbito do 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: Está em discussão.  

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

esse projeto de lei então para adequar a nossa legislação municipal de acordo então com o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não estamos criando novas vagas de estacionamento de 

pessoas com deficiência e, sim, regulamentando que mais pessoas possam utilizá-las, as que já 

existem no município, então outras pessoas também poderão utilizá-las. Por exemplo, uma 

pessoa com transtorno do espectro autista pode apresentar dificuldades na locomoção, não por 

uma limitação física e, sim, devido à desordem sensorial, à rigidez comportamental. O mesmo 
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vale para pessoas com síndrome de Down e até fibromialgia, desde que a deficiência em questão 

cause o comprometimento de sua mobilidade. Então esta solicitação de carteirinha, que depois as 

pessoas utilizam no carro pra usar essas vagas, já era feita no departamento de Trânsito, porém 

nem todos ainda sabiam que tinha essa possibilidade, né, que não acompanharam essa evolução 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então estamos colocando isso na forma de lei, aqui no 

município, e possibilitando que essas pessoas que não tinham conhecimento da lei possam 

utilizar também essas vagas que já existem no município. Então eu peço a colaboração dos 

Colegas Vereadores o entendimento para que aprovem este projeto de lei. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, público que ainda se faz aqui presente, homenageados desta noite. De uma mesma, 

na mesma oportunidade, parabenizar a Vereadora, por essa proposição do projeto. Vemos com 

bons olhos e acreditamos que isso venha sim ampliar o uso do espaço por outras pessoas, né? E 

embora tenhamos em vigor a Lei Federal 13.146, de 2015, e levando em consideração essa lei, 

acredito que tenhamos sucesso no decorrer deste projeto. Era isso. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 061/2022 

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 061/2022 aprovado por 

unanimidade. 

Em pauta, a Redação Final do Projeto de Lei nº 063/2022, que “Autoriza a concessão de subsídio 

tarifário ao Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros 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, com Redação Final. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, como falei 

na sessão passada, esse projeto então visa contribuir para que continue tendo o serviço de 

transporte no município. Já é uma realidade em outros municípios que o serviço está 

praticamente inviável devido aos altos custos. E também aqui, no caso de Flores da Cunha, não 

há muito, muitas pessoas que utilizam o serviço, então o valor da passagem seria em torno de 

nove reais, o que ficaria inviável e que a gente sabe que as pessoas que mais necessitam de usar 

esse transporte são pessoas também que tem baixa renda. Então o Município estará custeando 

essa diferença de valor de passagem, repassando um valor, nesse primeiro momento, de 250 mil 

reais para a empresa que faz o transporte. Já teve outra oportunidade que foi repassado valores 

também para que ele conseguisse efetuar o serviço no município. E esse, esse projeto de lei então 

formaliza a possibilidade do Município adquirir o serviço de transporte aqui e, também, 

contribuir para que as pessoas continuem tendo essa comodidade de um transporte público no 

nosso município. Então peço aos Colegas Vereadores a possibilidade de aprovar esse projeto na 

noite de hoje. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, como relator, solicito o 

tempo de relator do projeto. (Assentimento da Presidência pelo tempo de cinco minutos). Muito 

obrigado! Então, Senhor Presidente, em defesa ao PL 063, que trata do nosso serviço coletivo 

urbano, estivemos em Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final na semana passada, em 

reunião com o Secretário Alexandre Brite, Secretária de Planejamento, juntamente com o 

Presidente da Comissão, o Luizão, a Vereadora Fátima, em contato com o Poder Executivo para 

melhor poder entender o projeto, pois já, aqui nessa Casa já é recorrente essa questão de auxílio, 

de subsidiar recursos pro transporte coletivo urbano e isso nos deu, né, nos possibilitou esse 
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passaporte em questão do Executivo. Tivemos aqui, em outras oportunidades, aprovações em 

valores significantes em relação ao transporte, por isso tivemos essa reunião. Lá podemos 

constatar, juntamente com o jurídico da Prefeitura, que nos passou via e-mail, o Cdtran aqui, que 

é uma consultoria que prestou pra Prefeitura, né, aonde mostrou por fórmulas e cálculos que a 

passagem hoje no município, o nosso munícipe, Francescatto, paga três e oitenta lá na porta do 

ônibus e a Prefeitura está fazendo esse trabalho de subsidiar o custo que chegaria a quase a nove 

reais. Então muito bem pudemos ter a explicação lá do coronel, que nos passou toda essa 

informação de estruturação, que hoje, pra manter o transporte, precisa desses aportes. Pois então, 

naquele determinado momento lá atrás, em 2012, quando foi implementado o transporte, 

tínhamos um edital, Vereadora Silvana, que previa um determinado número que se estima-se, 

não tenho de cabeça, em torno de vinte a vinte e cinco mil passageiros/mês, e hoje o município 

está tendo em torno de oito. Então por isso se faz toda essa, todo esse cálculo, Senhor Presidente, 

em relação ao custo tanto com diesel, manutenção, funcionários. E o trajeto que se faz 

infelizmente, por passageiro, não está sendo suficiente pra manter a empresa em funcionamento, 

o que nos traz a preocupação que devemos manter, né, o transporte para os nossos munícipes, 

quem utiliza deles, né? Então esses valores está sendo mantido pra comunidade, só pra ter uma 

explanação um pouco mais detalhada daquilo que a gente pode conversar e debater junto com o 

jurídico e demais personalidades da Administração. Então, Senhor Presidente, agradeço o tempo 

e manifestamos nosso posicionamento de bancada favorável. Muito obrigado! 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então acho que como foi bem 

explanado pelos Colegas Vereadores, Vereadora Silvana e Vereador Guga, é um projeto que a 

gente não gostaria de estar discutindo aqui, mas ele é importantíssimo pra comunidade. O Poder 

Público, através de sua função, ele está aqui auxiliando as pessoas que por ventura precisarem 

usar o nosso transporte público. Através da Secretaria de Segurança Pública, Transporte e 

Mobilidade Urbana, nós sabemos que as pessoas, principalmente as pessoas de idade acima de 

60 anos, tem esse transporte gratuito. Então alguém tem que pagar esse custo pra empresa que 

faz o transporte, então isso, essa já também é uma causa que transfere essa responsabilidade pro 

Município. Então o Município sim tem condições e nós precisamos ter esse transporte ativo no 

município, muitas pessoas dependem do transporte. Claro que gostaríamos que tivéssemos ali 

uma quantidade razoável em cima dos estudos que foram feito, de 25 a 30 mil pessoas que 

pudessem usar esse transporte durante o mês. Só que Flores da Cunha é uma cidade rica e muitas 

pessoas preferem se deslocar pro trabalho, pro estudo, o lazer, alguma coisa com o seu carro 

próprio, então o transporte público ainda não é tão usado. Esperamos que logo aí na frente nós 

consigamos, principalmente as comunidades mais distante do Centro, pra, pudessem usar mais 

esse transporte. Nós sabemos que o nosso Centro ele está, o estacionamento principalmente ele 

está péssimo, está precário, por causa da muita quantidade de veículos que nós temos na cidade. 

Se vocês forem ver nas pesquisas, dá mais de um veículo por habitante no nosso município, 1.3, 

obrigado, Vereador! Então que cada vez mais as pessoas consigam usar o transporte público. 

Nós como entes públicos, nós vamos exigir, vamos fiscalizar para que essa empresa preste um 

serviço de qualidade, para que as pessoas possam cada vez mais usar o transporte público 

municipal. Então plenamente favorável ao projeto! 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Atualmente o valor da passagem do 

transporte coletivo urbano em nosso município é de três reais e oitenta centavos. Como a PL 

063/2022 destina 250 mil reais para o subsídio ao transporte coletivo urbano, significa dizer que 

serão 65.790 passagens subsidiada para um período de seis meses, se não estou equivocado, em 

torno de 10.960 passagens por mês. Através da PL 033/2022, aprovada por esta Casa em 20 de 

abril, aportamos para a concessionária um valor total de cento e sessenta e quatro mil, oitocentos 

e treze, para um período de quatro meses, com um subsídio de 43.371 passagens durante os 

quatro meses. A PL 087/2021, votada em 20 de dezembro, aprovamos uma subvenção 

econômica ao serviço de transporte público municipal no valor de 150 mil reais. Portanto, com a 

soma dos três projetos, aportamos quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e três reais. É 
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um valor expressivo, porém sei que as pessoas com menor poder aquisitivo são as que mais 

dependem dos serviços do transporte público municipal. E com a elevação dos preços dos 

alimentos, aumentar o valor da passagem impactará muito no orçamento mensal das famílias que 

utilizam o transporte público municipal. Por isso sou favorável à aprovação deste projeto. 

Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Redação Final ao Projeto de 

Lei nº 063/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. 

Por gentileza, confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Redação Final ao Projeto de 

Lei nº 063/2022 aprovada por unanimidade. 

Em pauta, a Moção nº 013/2022, de Congratulações à proprietária da escola Interativa, Senhora 

Eroni Mazzocchi Koppe, extensiva ao corpo docente e demais funcionários, em celebração pelos 

25 anos de serviços prestados à comunidade escolar de nosso município. Autoria: Vereadora 

Silvana De Carli e Vereador Vitório Francisco Dalcero. Está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Primeiramente, quero agradecer ao Vereador Vitório, 

pela parceria que sempre temos aí em prol da educação e esta é mais uma também, pois se trata 

de uma importante entidade, que a base e a educação, o desenvolvimento da nossa sociedade se 

dá pela educação e vocês fazem isso com muita maestria. Então o nosso reconhecimento hoje 

aos 25 anos da escola Interativa, uma pequena homenagem também desta Casa, mas que fica 

registrado. E que também sirva de motivação nessa caminhada que tem pela frente. Então 

pedimos aos Colegas que também se, participem deste momento, votando favorável a esta 

moção!  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, também gostaria de 

agradecer muito a parceria da Vereadora Silvana. Dizer que é muito importante essa contribuição 

que esta Casa dá em levar uma congratulação a uma escola, porque sabemos que a escola é o 

lugar aonde está o conhecimento e esse conhecimento ele é transmitido através dos seus 

professores e numa dedicação muito intensa de parte de toda a organização escolar. Então eu 

gostaria muito de felicitar, mais uma vez, a passagem dos 25 anos da escola Interativa e pedir aos 

Nobres Colegas Vereadores e Vereadoras a aprovação dessa nossa moção. Obrigado, Senhor 

Presidente!                

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 013/2022 está em 

votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Confirmem os votos. 

(Processo de votação eletrônica).  Moção nº 013/2022 aprovada por unanimidade. 

Encerradas as votações, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o 

Projeto de Lei Complementar nº 009/2022 e o Projeto de Lei nº 071/2022; para a Comissão de 

Finanças e Orçamento os Projetos de Leis nºs 066 e 070/2022, a Mensagem Retificativa nº 02 e a 

Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 062/2022; para a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos os Projetos de Leis nºs 065 e 069/2022.  

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 os demais já citados, boa 

noite! Comemoramos hoje o Dia do Coordenador Pedagógico. Colega Vitório, professora Eroni, 

o coordenador tem o papel de coordenar e acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos 

na instituição de ensino tanto individual quanto coletivo. Ele tem função de avaliar o rendimento 

escolar dos estudantes. Parabéns a todos os coordenadores do nosso município! Obrigado, 

Senhor Presidente! Uma boa noite e uma boa semana a todos e a todas!  
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero.     

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, na última sexta-feira, 

comemoramos o Dia do Historiador. A criação desta data tem como principal objetivo 

homenagear os profissionais que se dedicam a estudar e conhecer sobre a história das 

civilizações e comunidades. A criação do Dia do Historiador no Brasil foi oficializada a partir do 

Decreto de Lei nº 12.130, de 17 de dezembro de 2009. A escolha do dia 19 de agosto é uma 

homenagem a Joaquim Nabuco, nascido nesse dia em Pernambuco. Ele foi um dos historiadores 

mais importantes do país e um dos responsáveis pela fundação da Academia Brasileira de Letras. 

Joaquim também ficou conhecido por ser um dos maiores abolicionistas do país. Aliás, Nabuco é 

o autor da célebre frase: “A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica 

nacional do Brasil”. Minhas sinceras homenagens para todos os historiadores que presam por 

manter viva a verdadeira história do nosso querido Brasil. Também falar que estive no sábado, 

dia 20, prestigiando a Mostra Científico-Cultural na escola municipal Leonel de Moura Brizola, 

no bairro Pérola, onde conversei com professores, alunos e comunidade. As mostras científicas 

são muito importantes, porque possibilitam aos estudantes a oportunidade de vivenciarem a 

pesquisa de uma forma prática, pois ao realizar os projetos científicos os alunos pesquisam, 

formulam hipóteses, experimentam, fazem observações e interpretam os resultados obtidos. 

Parabéns à escola Leonel, pela realização da Mostra Científico-Cultural. Por hoje é isso, Senhor 

Presidente! Uma boa semana a todos e todas! Boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Maria de Fátima Finger. 

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA FINGER KRÜGER: Boa noite, Senhor Presidente; 

boa noite, Colegas Vereadores, Colega Vereadora; a todos já citados nesta Casa e os que 

acompanham pelas redes sociais. Eu tenho três comunicados a fazer. O hospital Fátima realiza 

um simulado inédito de evasão total nesta terça-feira, amanhã então, dia 23, a partir das 09:00 

horas, e tem o objetivo de testar a eficácia do plano de emergência. Então a população avisada, 

né, vai ter menos um choque emocional. Haverá uma intensa movimentação de viaturas do 

Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, do Samu e da Secretaria de Saúde no entorno do local. 

A Secretaria de Segurança Pública, Transportes e Mobilidade está conduzindo o trânsito, que 

terá desvios e bloqueios durante o simulado. Esse simulado então tem o objetivo de testar a 

eficácia do plano de emergência no hospital. O hospital terá uma rotina normal de atendimentos. 

Segundo comunicado. A Sala do Empreendedor auxilia na emissão da nota fiscal de produtor 

eletrônica. O documento é gerado por meio do portal nacional da Nota Fiscal Fácil (NFF). Este 

formato permite emitir notas de comercialização de frutas, legumes e verduras, além de 

desburocratizar e agilizar os processos de registro de comercialização. A medida possibilita ao 

produtor emitir a nota de qualquer lugar, sem a necessidade de ter o talão físico em mãos. A 

iniciativa vai ao encontro de um dos princípios da gestão, que é simplificar os processos internos 

para dar mais eficácia aos serviços públicos, modernizando o atendimento da Prefeitura. Para 

maiores informações, podem entrar em contato pelo whatsapp da Sala do Empreendedor: (54) 

99602-3828. Quero comunicar também que estamos colaborando com a pintura dos tapumes no 

entorno da torre, os Colegas Vereadores, que tem três quadros lá para os vereadores. E, nesse 

momento, eu quero parabenizar o nosso colega vereador Diego Tonet, que mesmo licenciado 

está trabalhando conosco. Aliás, o licenciado está sempre nos apoiando e esteve presente em 

todas as sessões desta Casa, mostra que ele é mesmo um apaixonado pelo que faz, ser vereador. 

Muito obrigada, Diego! Obrigada, Senhor Presidente! Boa noite a todos! Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp. 
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VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadoras; pessoas que ainda nos acompanham. Mais uma vez, parabenizar a Eroni, toda a sua 

equipe ali, pelos 25 anos de trabalho na Interativa no nosso município. Belo trabalho, estendido 

agora até Antônio Prado. Que bom que temos avançando fronteiras, né, Eroni? O nosso, nossa 

Flores da Cunha mostrando o nosso trabalho também na educação, com maestria, com empenho, 

com esmero, né? Parabéns Eroni e toda a sua equipe da Interativa! É a justa homenagem que foi 

prestada nesta Casa. Também dizer que na última quarta-feira, dia 17, aqui nesta Casa, tivemos 

audiência pública de Finanças, aonde foi apresentado a LDO, que será determinante para o 

próximo ano de 2023, onde que serão aplicados todos os recursos destinados em todas as áreas 

do nosso município. Então a gente agradece aos meus colegas de comissão, o Clodo e o Horácio, 

e os Vereadores se fizeram presentes na quarta-feira, aqui nesta Casa. E nós podemos observar 

tudo o que foi apresentado pelo Executivo para ter o exercício do próximo ano e aonde que serão 

aplicado todos esses recursos. E na, e na sexta-feira, o dia 19, então expirava o prazo para 

apresentação de emendas ao projeto. Também dizer que no sábado estivemos presente, Fátima 

também, na, nos tapumes lá, que são painéis agora, né, são painéis e, e estão recebendo obras de 

artes. A gente estava vendo lá como tem artista aí de mão livre, mão cheia também trabalhando 

lá para enfeitar os tapumes aí do nosso Campanário. Então estivemos presente ali com 

Associação de Amigos lá de Otávio Rocha, os membros que tem seus talentos, não é o meu caso, 

tá, mas fui dar um aporte ali pros nossos membros lá da diretoria lá da Associação dos Amigos 

de Otávio Rocha, fazendo assim uma contribuição ali, com painel também, aqui no nosso 

Campanário aqui de Flores da Cunha. Então por ora era isso, Senhor Presidente e Colegas. Uma 

boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Marina, vamos passar o videozinho que faltou antes, 

só pra, de forma bem didática, pra explicar sobre as placas. (Apresentação de vídeo através da 

televisão). Então acho que ficou bem mais claro, né? E, também, quero contribuir aqui, nas 

Explicações Pessoais, falando um pouquinho do que a gente realizou durante a semana. 

Estivemos participando aí, junto com outros Vereadores também, Vereador Luizão, Vereador 

Angelo, o Vereador Clodo e o vereador licenciado, o Diego, né, do evento de turismo que foi 

sediado aqui no município, na terça-feira. Recebemos então mais de 30 municípios das regiões 

turísticas Uva e Vinho e Vale do Taquari para trabalhar o fortalecimento do turismo regional. A 

missão técnica Turismo em Movimento contou com palestras e atividades práticas, além da 

apresentação do mapa do comportamento do turista no Rio Grande do Sul. Então foi um dia todo 

com informações, troca de experiências entre os municípios e que se deu pra perceber que a 

nossa região fortemente o apelo dela é a gastronomia. Então essa serviu uma, também como 

forma de alinhar os empreendimentos na forma de se comunicar e vender o que nós temos de 

melhor aqui no município. Então ali temos a equipe da Secretaria de Turismo do Estado que 

esteve presente e passando todas as informações. Também lembrando a comunidade, que estão 

abertas ainda as inscrições para as novas unidades do projeto habitacional Residencial João 

XXIII. Então se alguém conhecer alguma pessoa que queira ter o seu imóvel próprio, então o 

empreendimento terá 80 unidades, são 43 metros quadrados, tem dois quartos, sala, cozinha, 

banheiro e sacada, o prédio será cercado e contará com área de lazer e quiosques. Será então 

construído ao lado do residencial que já tem João XXIII, ali no bairro União. Então o módulo 

dois, as inscrições devem ser feitas no departamento de Habitação e trabalho, junto à Secretaria 

de Desenvolvimento Social, que está aqui na entrada da Administração Municipal. E também 

nessa semana... Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Luiz André de Oliveira. 
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VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Mais uma vez, Senhor Presidente, eu gostaria 

de parabenizar então a Eroni! E dizer a ela que você encanta e inspira novas pessoas na área de 

educação. Parabéns mesmo! Também dizer que participei do evento do turismo, que, o Turismo 

em Movimento na nossa cidade, juntamente com a Silvana então, o Clodo, também o vereador 

Diego, na, o Angelo Presidente, desculpa, na, na terça-feira, onde trinta e dois municípios do 

Vale do Taquari e, também, da região Uva e Vinho estiveram presente, debatendo uma políticas 

públicas para questão do, do turismo e também novas estratégias e o mapa do, do turismo em 

nossa região. Também comentar que estive presente, juntamente com os moradores ali da 

comunidade São João Bosco, mais conhecida como Capoeirão, na quinta-feira passada. 

Também, na mesma quinta-feira, estivemos então reunido, eu, juntamente com o Vereador Guga 

e, também, a nossa Vereadora Fátima, com pessoal do Planejamento, também do, do Trânsito, 

buscando informações sobre o projeto que nós acabamos de votar, sobre o subsídio ao transporte 

público municipal. Então era isso, Senhor Presidente. Tenham todos uma boa noite e uma boa 

semana! 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Muito obrigado, Senhor Presidente! Mais uma vez, cumprimentar aqui a Eroni, 

homenageada da noite. Não só 25 anos da Interativa, mas temos aqui a Mulher Cidadã do ano de 

2022, Fátima, uma pessoa brilhante, né, trago aqui o abraço do ex-prefeito Lídio Scortegagna na 

oportunidade. E também cumprimentar toda a tua equipe, todas pessoas que te cercam e que te 

ajudam fazer da Interativa a escola que ela é. Então pegando o gancho também do, do Vereador 

Luizão aqui, do seu Grande Expediente, faço aqui minha manifestação em prol dos agricultores. 

Por muitas oportunidades, ocupo a tribuna e sempre levo o assunto da agricultura, falando a 

questão de preços e insumos, não só esse custo que é, que também é fixo, mas também esse que 

é variável, né? E tivemos aqui a geada, que é uma coisa que tu não espera e infelizmente ela vem 

e te causa prejuízos e não são poucos. Tive a oportunidade de percorrer o interior do município 

no amanhecer do sábado e vi muitos, além de estar com aspersores jogando água, muitos fazendo 

fogo, né, com fumaça e, pra que antes que o sol aparecesse, pudesse já derreter o gelo e amenizar 

os estragos. Então fica aqui, em parceria, em conjunto, a nossa solidariedade, o nosso apoio e a 

nossa Casa está de portas abertas. Era isso, Senhor Presidente, agradeço. Muito obrigado! 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Obrigado, Presidente! Também eu quero aqui parabenizar a professora Eroni, toda 

a equipe, professores, gestores que trabalham na escola. Vinte e cinco anos é uma vida! A cidade 

de Flores da Cunha agradece, eu sei que Antônio Prado também vai agradecer o trabalho de 

gestão, trabalho de equipe, um trabalho que a cidade reconhece, né? Parabéns pra vocês que 

fazem da sua vida transmitir a educação. Vereador Vitório também faz parte desse, fazia parte 

grupo, né, Vereador, é importante esse trabalho que vocês fazem com amor e dedicação. 

Parabéns, vida longa à escola Interativa! Eu também quero aqui trazer os vários assuntos que nós 

trouxemos hoje na nossa sessão. Amanhã, na próxima quarta-feira, dia 24 então, o Executivo 

estará lançando “Flores Mais Renda”. É um novo projeto do Executivo, na Casa da Cultura 

então, às 19:00 horas. É um projeto que o Executivo vem tratando já alguns meses e então, na 

quarta-feira, estará sendo lançado. E logo aí, em setembro, já tem a primeira atividade, que vai 

ser uma rodada de empregos, teremos várias empresas da nossa cidade ofertando empregos. E é 

o que eu sempre digo, em Flores da Cunha só não trabalha quem não quer, né? É diferente das 

pessoas que não podem trabalhar. Mas as pessoas que podem trabalhar, que tem condições 

físicas, tem idade pra trabalho, só não trabalha quem não quer! Oportunidade tem em todos os 

segmentos, em todas as áreas privadas, seja na metalúrgica, seja na moveleira, seja no predial, 

emprego Flores da Cunha tem pra dar e vender. Então, em setembro, o Executivo estará fazendo 

uma rodada, é um programa inédito, nunca houve aqui no município, onde várias empresas, se eu 

não me engano é 15 ou 16 empresas já cadastradas, vão se reunir e as pessoas interessadas em 

procurar um emprego, uma renda pra sua família terá aí uma condição ótima de escolher o 

emprego que ele quiser, tendo a capacidade necessária. Então mais era pra transmitir pra vocês. 
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E quem puder participar, na próxima quarta-feira, estão todos convidados. Era isso. Uma boa 

semana a todos e obrigado! 

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

Presidência). Pessoal, me desculpe, eu acabei me esquecendo. Sábado também estive presente na 

escolha da rainha da banda do Frei Caneca. Após anos sem, sem desfile, eles também estava com 

a banda desativada, resolveram reativar a banda, isso é muito importante para o nosso município, 

porque a banda do Frei Caneca ela é uma banda histórica no nosso município, onde tive a 

oportunidade de ser jurado da, da escolha da rainha da banda e sagrou-se então a vencedora 

Yasmin. Queria deixar um parabéns a ela e parabéns toda a coordenação então, a diretoria do 

colégio Frei Caneca. Então era isso. Então muito obrigado! 

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. No dia 16/08, encontro entre as regiões turísticas Uva e Vinho e 

Vale do Taquari, no Parque da Vindima Eloy Kunz. A missão técnica Turismo em Movimento 

contou com palestras e atividades práticas, além da apresentação do Mapa de Comportamento do 

Turista do Rio Grande do Sul. As novas demandas do mercado turístico e a revisão e atualização 

do plano de desenvolvimento do turismo do Estado foram pautas do encontro. Encontro muito 

produtivo, que contou com mais de 17 secretários de turismo e cerca de 30 municípios 

representados, sendo que Flores da Cunha foi o que mais tinha pessoas envolvidas, o que 

demonstra o engajamento que as parcerias público-privadas vêm desenvolvendo no município no 

que tange ao turismo. No dia 19/08, sexta-feira, participei da chegada da centelha da 85ª Corrida 

do Fogo Simbólico da Pátria 2022, na Prefeitura Municipal. O fogo simbólico permanecerá na 

Prefeitura Municipal até o dia 1º de setembro, quando ocorrerá a abertura da Semana da Pátria, 

na praça da Bandeira. O desfile cívico será realizado no dia 07 de setembro, a partir das 14:00 

horas, na rua Borges de Medeiros, neste que é o, esta que é a comemoração do bicentenário da 

Independência do nosso país. No dia 19/08, à noite, participei da formatura de chef executivo 

internacional UCS/ICIF, onde os formandos, alunos eram de várias regiões do Brasil inclusive 

do Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul. E, na oportunidade, o Chefe de Gabinete da Reitoria 

da UCS comentou sobre a importância dessa parceria entre UCS e Município, que deu muito 

certo, vem colhendo frutos aí, pois esses chefs eles, com esse certificado, conseguem trabalhar 

em qualquer restaurante do mundo e isso é muito importante. Mais uma parceria que deu certo, 

envolvendo a educação, assim como temos aqui hoje os homenageados. Informo também que a 

Câmara de Vereadores está participando com a pintura de três tapumes no entorno das obras de 

restauro do Campanário. Esta ação está sendo promovida pela Prefeitura Municipal e celebra o 

Dia do Patrimônio Cultural. Não nos contentamos com um tapume só, pegamos três, né, Diego? 

E modéstia à parte, ficou muito bonita a nossa pintura. Além de um bom cantor e ator, agora 

também sou um artista plástico. Parabéns a todos os Colegas que participaram da pintura lá dos 

tapumes. Na próxima quinta-feira, dia 25, às 16:00 horas, a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final estará realizando uma reunião com o Secretário Municipal da Fazenda, o Jorge 

Dal Bó, o qual fará uma explanação sobre alterações propostas no novo Código Tributário do 

Município, projeto de lei que está tramitando na Câmara. Todos os Vereadores estão convidados 

a participarem desta reunião, para tomarem conhecimento deste projeto de lei sobre as alterações 

propostas e dirimirem todas as suas dúvidas. Então convido a todos para que estejam presentes 

na quinta-feira, às 16:00 horas. Informo que essa Casa irá indicar um vereador da Câmara para 

compor a comissão julgadora que irá avaliar e selecionar as empresas inscritas para participarem 

da Mercopar, 31ª edição da Feira de Inovação Industrial, que ocorrerá em Caxias do Sul, no 

Centro de Feiras e Eventos da Festa da Uva, no período de 18 a 21 de outubro. Quero 

parabenizar, em nome desta Casa, a escola Interativa, na pessoa da Diretora Eroni, e todos os 

professores, funcionários, servidores, que ao longo desses 25 anos não mediram esforços e não 

medem para desenvolver uma educação de qualidade. Parabéns e continuem. Esta Casa sempre 

será parceira da educação. 



 

Anais 2.719, da Sessão Ordinária do dia 22 de agosto de 2022. 36 

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

proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 22 de agosto de 2022, às 

19h54min. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana! 
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