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SESSÃO 2.720 – SESSÃO ORDINÁRIA 

29 de agosto de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 29 de agosto de 2022, às 18h16min. 

Sejam todos bem-vindos! 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. Cumprimento o Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, ao Dal Bó; Suplente de 

vereador Oscar Francescatto; ex-presidente dessa Casa, seja bem-vindo; Colega Diego; um 

cumprimento muito especial ao meu amigo e companheiro, durante muito tempo presidente do 

PDT, Admir Oliboni; ao Paulo Fiorio e toda a família do seu Maury Fiorio, sejam todos bem-

vindos!  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente 

recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO:  

Ofício nº 116/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 073/2022, que “Altera dispositivo da Lei 

Municipal nº 3.440, de 02 de outubro de 2019, que autoriza o Executivo Municipal a doar ao 

Estado do Rio Grande do Sul, área de terras para a construção e instalação da sede da Defensoria 

Pública no Município”.  

Ofício nº 117/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 075/2022, que “Altera o caput do Art. 1º 

da Lei Municipal nº 3.577, de 19 de agosto de 2021, que autoriza o Executivo Municipal a 

contratar por prazo determinado, servidores para exercerem as funções de Médico – Clínico 

Geral, Médico Ginecologista/Obstetra e Enfermeiro, visando atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público”.  

Ofício nº 118/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 074/2022, que “Inclui o Projeto 1449 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$1.200.000,00”.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 072/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que “Denomina de 

Estrada São João Bosco, uma via pública localizada na Linha 100, no município de Flores da 

Cunha”.  

Indicação nº 190/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que, por meio do setor competente, seja realizada campanha educativa e preventiva 

permanente sobre o uso de cigarros eletrônicos no município de Flores da Cunha. 

Indicação nº 191/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a limpeza e a pintura dos meios-fios, bem como a operação 

tapa-buracos na camada asfáltica da entrada do Residencial Parque dos Pinheiros, conforme 

imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 192/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal a reposição da parada de ônibus coberta na rua Júlio de Castilhos, esquina com a rua 

Caetano Boscato, no bairro Aparecida. 

Indicação nº 193/2022, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal a pavimentação da rua Moscato, iniciando na intersecção com a rua Barbera e 

seguindo na rua Merlot até a intersecção com a rua Uva Itália, no distrito de Otávio Rocha, 

conforme mapa anexo a esta indicação. 
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Requerimento nº 031/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que requer a 

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

Redação Final sobre o Projeto de Lei Complementar n° 008/2022, que “Disciplina o Sistema 

Tributário do Município de Flores da Cunha, consolida Leis e institui o novo Código Tributário 

Municipal”. 

Requerimento nº 032/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que requer licença para 

tratar de interesses particulares durante o período de 05 de setembro a 02 de outubro de 2022, 

conforme prevê o artigo 72, inciso III da Resolução nº 080, de 22 de dezembro de 2020. 

Requerimento nº 033/2022, de autoria da Vereadora Maria de Fátima Finger Krüger, que requer 

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

e Redação Final da Resolução nº 003/2022, que “Altera a Resolução nº 80, de 22 de dezembro de 

2020 - Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha para criar a 

Procuradoria da Mulher”. 

Ofício nº 013/2022, da bancada do MDB, que informa o recebimento do ofício nº 195/2022, do 

gabinete do Deputado Estadual Carlos Búrigo, o qual fala da satisfação em receber a informação 

sobre o início das obras da EGR na ERS-122, no trevo de acesso a importantes empresas do 

município de Flores da Cunha, e cita que foi uma demanda e empenho da bancada do MDB e de 

líderes empresariais do município. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

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

Grande do Sul, que encaminha convite para a audiência pública sobre a liberação da pesca do 

dourado, no dia 23 de agosto de 2022, às 14h30min, na sede da Câmara de Vereadores de Itaqui.  

E-mail da Câmara dos Deputados, que informa a transferência de recursos da União ao 

Município de Flores da Cunha referente ao mês de julho de 2022, para conhecimento dos 

Vereadores.  

E-mail do Cerimonial do Palácio Piratini, que encaminha convite para o Desfile dos Grandes 

Campeões da 45ª Expointer, no dia 02 de setembro 2022, às 10:00 horas, na Tribuna de Honra 

do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.  

E-mail da equipe técnica do CREAS, que encaminha convite para participar do último seminário 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de Flores da Cunha, com o tema “A família 

como espaço de proteção na atualidade e suas expressões”, no dia 27 de setembro de 2022, a 

partir das 10:00 horas, no Espaço Cultural São José.  

Convite da diretora da escola municipal Tancredo de Almeida Neves, Senhora Ana Paula 

Zamboni Weber, para participar do momento cívico-militar em comemoração à Semana da 

Pátria, no dia 02 de setembro de 2022, às 09:00 horas, no saguão da escola.  

Convite do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Flores da Cunha e Nova 

Pádua e da Fetag-RS, juntamente com a Prefeitura de Flores da Cunha e a organizadora Terra do 

Galo Positiva, para o pré-lançamento da 13ª Mostra Flores e Feira Agroshow, no dia 31 de 

agosto de 2022, às 14h30min, no estande da Fetag-RS, situado no Pavilhão das Agroindústrias 

da 45ª Expointer.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

comunidade que nos prestigia aqui nesta sessão, sejam todos bem-vindos; especial o Suplente de 
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vereador que irá assumir aqui, né, vereador Oscar; vereador Diego também, nosso colega; Chefe 

de Gabinete Daniel, enfim. Gostaria então de falar nesse pequeno espaço aqui sobre o 

requerimento da minha licença não remunerada, né, pra que fique bem claro pras pessoas que 

nos assistem também, esse período que sairei da Câmara para ceder o espaço ao vereador Oscar, 

não receberei de alguma, de nenhuma forma recursos aqui da Câmara. Mas queria justificar o 

meu motivo de licença, porque a gente deve também esse compromisso às pessoas que nos 

votaram e à comunidade que hoje representamos nesta Casa. Estamos aí vivenciando um período 

eleitoral conturbado e intenso e também a gente não pode fugir desse compromisso de lutar por 

um Brasil e uma, um estado cada vez melhor. Então por isso estarei aí nas fileiras do partido, 

trabalhando imensamente para os nossos candidatos nesse período e vou estar aí na rua, 

conversando com os moradores também e, sempre que possível, atendendo-os e repassando os 

pedidos aqui pros Colegas Vereadores nos auxiliarem junto ao Executivo nesse período. Então 

esse seria o motivo de eu estar nesse período me ausentando da Câmara. E desejo então um bom 

trabalho aos Colegas Vereadores e ao vereador Oscar, que irá me substituir também neste 

período, conte sempre comigo. Esa isso, Senhor Presidente. Obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero.  

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

Vereadoras, Vereadores; pessoas que estão aqui presente, os assessores, os servidores, nosso 

vereador Diego, Suplente Oscar, família Fiorio e os que nos acompanham através do Facebook. 

Hoje faço a defesa de duas indicações que protocolamos ao nosso Prefeito Municipal. A 

primeira, solicito ao setor competente da Prefeitura Municipal para que realize campanha 

educativa e preventiva permanente sobre o uso de cigarros eletrônicos no município de Flores da 

Cunha. Sabemos que a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de 

dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil, por meio da resolução da Anvisa nº 

46, de 28 de agosto de 2009. Está comprovado, segundo a Academia Nacional de Medicina, que 

o uso de cigarros eletrônicos causa agravamento da asma, doença pulmonar obstrutivas crônicas, 

infarto agudo do miocárdio e câncer, uma vez que os cigarros eletrônicos são aparelhos que 

liberam vapor de nicotina e solventes químicos e tóxicos. São informações que a maioria da 

população não sabe e por isso é de suma importância alertar as pessoas dos malefícios do cigarro 

eletrônico. A outra indicação que faço ao nosso Prefeito e que inclusive já foi defendida pelos 

Colegas Vereadores Guga e Luizão, ratifico a necessária reposição da parada de ônibus coberta 

na rua Júlio de Castilhos, esquina com a rua Caetano Boscato, no bairro Aparecida. Neste local 

já havia uma parada de ônibus coberta, porém foi retirada. As famílias que residem próximo 

clamam pela reposição da parada de ônibus no local, pois seus filhos, filhas e amigos que 

utilizam o transporte para se deslocar para as escolas, a universidade e o trabalho estão sem um 

abrigo para se proteger das mudanças climáticas repentinas do tempo que vierem a ocorrer. Faço 

uma observação que a homologação da licitação de abrigos para passageiros de ônibus ocorreu 

em 11 de maio de 2022, portanto já se passaram mais de 90 dias. Acredito ser tempo suficiente 

para que o trabalho de reposição e colocação das novas paradas de ônibus seja iniciado. Face ao 

exposto, solicitamos o atendimento às indicações. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadoras, público aqui presente, vereador Diego, Suplente de vereador Oscar, imprensa, Chefe 

de Gabinete, Presidente do MDB Élio Dal Bó, família Fiorio, meu amigo Admir Oliboni que se 

faz aqui presente também. Faço uso, Senhor Presidente, deste espaço pra destacar e fazer defesa 

a minha indicação, aonde fui procurado por moradores, população do Residencial Parque dos 

Pinheiros, em relação ao que se trata a limpeza, a conservação do meio-fio e muito se reclamou 

dos buracos que vem, que está sendo ocasionado até pelas chuvas, né, naquele residencial. Estive 
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visitando lá, pude acompanhar relatos de muitos moradores e trago a conhecimento aqui dessa 

Casa, do Poder Executivo, pra que seja analisado aí. Possivelmente, um primeiro momento, 

possa ser feito essas manutenções, que devem ser feitas periodicamente e que a gente possa 

evitar possíveis acidentes e desconfortos dos nossos munícipes. Então fica aqui registrado nessa 

Casa, Senhor Presidente, nossa indicação onde traz reivindicações da nossa comunidade. Era 

isso. Meu muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Cumprimento os Colegas 

Veredores, as Vereadoras, público já citado; em especial Oscar Francescatto, que irá retornar a 

esta Casa como vereador; o Diego, família Fiorio, o Daniel, Dal Bó, imprensa, todos que nos 

assistem. Durante a semana então, estive também visitando algumas das inúmeras obras que o 

Executivo vem executando no município, fui até Otávio Rocha, Mato Perso. E lá em Otávio 

Rocha, então as famílias vendo que nós estávamos lá olhando as obras, nos pediram que nós 

pudesse interceder junto ao nosso Executivo. É um obra que está sendo executada na rua 

Moscato, que é essa rua que fica atrás da igreja, do salão paroquial lá de Otávio Rocha. O 

Município estava pavimentando um pedaço da estrada com uma emenda parlamentar. Então a 

própria diretoria da igreja nos procurou para que nós pudessemos intervir, para que fosse 

executado mais um trajeto daquela rua Uva Moscato e todo o entorno do salão paroquial de 

Otávio Rocha. Então nós estamos encaminhando esse pedido ao Prefeito, os moradores e a 

própria diretoria da igreja já se manifestou favorável à contribuição da parte que toca a eles, no 

montante da base principalmente, para que essa obra seja executada o mais breve possível. É 

uma das comunidades que não tem todo o entorno da comunidade pavimentada, então se faz 

necessário para que aquela comunidade que tem muitos eventos, essa pavimentação vai facilitar 

principalmente o estacionamento aí entorno da igreja matriz e do salão paroquial. Então pedimos 

ao Executivo Municipal que possa nos atender nessa reivindicação. E também, comentando com 

relação à indicação dos Vereadores Vitório e Guga, nós sabemos sim que, principalmente com 

relação ao Vitório, dos abrigos de passageiros, já foi informado que está, foi feita a licitação, 

então já estão chegando 10 unidades. E estão nos pontos que foram destinados essas paradas, 

então está sendo feito a base, chumbando pra depois possivelmente já fazer a instalação. Então 

possivelmente, na próxima semana, já estarão instalando esses abrigos. São uma totalidade de 

50, então esperamos que, no mais breve tempo possível, seja atendido todas essas demandas que 

os vários Colegas Vereadores solicitaram nesta Casa. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Cumprimento Presidente desta Casa, o Angelo 

Boscari; toda Mesa Diretora, Colegas Vereadores, Vereadoras, pessoas que nos acompanham 

através do Facebook, Suplente de vereador Oscar Francescatto, Chefe de Gabinete Daniel 

Gavazzoni; Presidente do MDB, o Élio Dal Bó; Fiorio; meu amigo Admir Oliboni, meu xará; 

toda a família Fiorio, a imprensa e todos que nos acompanham nesta Casa e através do 

Facebook. Então, conforme foi lido pelo nosso Secretário Colega Luizão, recebemos um ofício 

da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ofício nº 195, de 2022, que nos diz o 

seguinte: é com satisfação que recebemos a informação sobre o início das obras da EGR na ERS-

122, no trevo de acesso a importantes empresas do município de Flores da Cunha. Esta 

solicitação era uma demanda da bancada dos Vereadores do MDB, composta pelos Vereadores 

Guga Forlin, Vitório Francisco Dalcero e Ademir Antonio Barp, muito também solicitada pelo 

Junior Cavalli, que ocupou esta Casa como suplente no ano passado, e os vereadores da 
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legislatura passada, o Éverton Scarmin, o Moacir Ascari,o ex-prefeito Lídio Scortegagna e os 

demais líderes empresariais do município. Tenho certeza que esta obra irá beneficiar ainda mais 

os empreendedores do município que são responsáveis pela geração de emprego e renda e para a 

comunidade e todo o município. O nosso compromisso é continuar trabalhando juntos. Então é 

uma obra já esperada, temos algumas imagens aí. (Exibição de imagens através da televisão). Era 

uma demanda antiga, inclusive na legislatura passada, do prefeito Lídio e de toda a bancada do 

nossa do MDB, esse acesso à TKA, né, então, e outras empresas importantes aí do nosso 

município e, agora, está acontecendo. Então tem esse reconhecimento na, no Governo do Estado, 

e acontecendo aqui no nosso município. Então a gente recebe com alegria e com satisfação todo 

esse processo que foi trabalhado, que foi lutado, batalhado e o nosso município assim agora está 

sendo contemplado com essas obras que são importantes aqui para o nosso município, que nem 

tantas outras, né, que seriam necessárias e essa está acontecendo então para a nossa alegria. 

Então que bom que essa demanda foi atendida e, agora, está sendo executada. Então traz um 

grande avanço também para a nossa RS-122 e todos os acessos daquelas empresas que estão ali 

localizadas. Então é mais uma conquista pro nosso município, isso nos deixa feliz, porque foi 

trabalhado também por outros vereadores, por outras lideranças, mas especialmente pela, 

também da, na gestão do prefeito Lídio e da bancada que, atual e aquela que esteve nesta Casa na 

gestão passada. Então que venham mais obras como essa para Flores da Cunha. Também só um 

pequeno comentário também sobre as eleições que estão acontecendo e muito se fala agora a 

nível nacional, a nível estadual e se fala bastante de um setor que foi importante na época da 

pandemia, mas ele sempre foi importante e sempre será principalmente em países que tem uma 

extensão de terra que nem tem o nosso Brasil, que virá alimentar o mundo com certeza, então a 

gente fala um pouco também sobre o agronegócio. Ontem, no debate dos candidatos à 

presidência da República, eu até esperava que eles falassem mais do agronegócio, não teve assim 

tanta ênfase. Aí eu imaginei que fosse um assunto que ia gerar bastante discussão, que houvesse 

propostas, mas houve uma menção sim, mas não assim tão enfática como se esperava e se 

imagina devido à importância que esse setor tem para a nossa economia e para o nosso Brasil. 

Então algumas colocações só sobre o agronegócio onde trata-se de um setor econômico bastante 

importante para a sociedade mundial, pois envolve uma cadeia de produção alimentar que 

interliga vários setores, como agricultura e pecuária e também indústria, além do comércio que 

consome seus produtos. Nesse setor, o emprego de tecnologia é intenso, não sendo restrito ao 

campo rural, estando também presente no campo industrial, como indústrias de sementes, 

adubos, agrotóxicos e outros insumos agrícolas. As características do agronegócio. Como 

características do agronegócio, podemos citar as médias e grandes propriedades rurais, que 

conseguem alta produtividade em seus respectivos ramos de produção, tanto na agricultura 

quanto na pecuária. Na agricultura, é frequente a prática da monocultura, ou seja, a produção de 

um tipo de plantio apenas. Em muitos casos, há propriedades que praticam as duas modalidades, 

criando gado e plantando alguns tipo de vegetal. As médias e grandes propriedades rurais 

desempenham um papel importante para outra característica do agronegócio: a modernização do 

campo. Esta é um resultado de intensas transformações científicas e tecnológicas a partir da 

década de 1950, com maior intensidade na década de 1970, com o surgimento dos organismos 

geneticamente modificados. Essa modernização engloba máquinas, sementes modificadas, 

técnicas de cultivo, criação de animais avançadas e desenvolvimento de produtos que aceleram o 

ciclo natural do plantio e o crescimento das plantas e gados. Existem laboratórios especializados 

em aprimorar espécies de animais ou para cultivos, a fim de melhorar e aumentar a produção. 

Esses fatores (a extensão das propriedades e a modernização) contribuem para a elevada 

produtividade do solo, o que faz com que haja uma agropecuária modernizada. Tudo isso é fruto 

de grandes investimentos de capital, sendo esta mais uma característica marcante do 

agronegócio: a concentração de rendas e riquezas. O ciclo do agronegócio. O ciclo do 

agronegócio pode ser divido em três etapas: produção rural e agroindústria, envolvimento do 

setor de comércio e logística. A complexidade do agronegócio faz com que seja uma atividade 

econômica que envolve praticamente todas as etapas da economia. Primeiro temos os médios e 
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grandes proprietários rurais, com suas variadas atividades: criação de gado, plantação de 

lavouras, frutos, extração vegetal e outros. Em segundo, há o envolvimento das indústrias que 

atuam nessa área, como as máquinas rurais (tratores, equipamentos de irrigação, aração, 

colheitadeiras) e com fertilizantes, adubos, agrotóxicos, sementes geneticamente modificadas, 

essas são as transgênicas e toda a gama de insumos. Então a gente sabe que tem as indústrias que 

trabalham na modernização das sementes e elas são modificadas, né, para poder ter mais 

resistência a pragas e aos próprios herbicidas. Então são temas bastante controversos também, 

quando começam a ter a sua origem modificada, as plantações, as sementes, às vezes acaba 

ficando o monopólio das sementes ficam na mão de grandes empresas, então tem esse problema 

também. Mas, para a questão de produtividade e tudo, é um desenvolvimento muito grande. E no 

fim da linha produtiva, mas não menos importante, temos as atividades comerciais, com o 

armazenamento, distribuição e venda de produtos rurais para os consumidores finais, estando 

esses consumidores nas escalas local, regional, nacional e mundial. Vale ressaltar que, apesar de 

estar no ciclo do agronegócio, o setor de comércio não é um agronegócio, mas integra uma 

grande cadeia produtiva. Então se fala bastante do agronegócio e às vezes se esquece das 

pequenas propriedades também, que é o nosso caso da nossa região e os alimentos que chegam 

nas centrais de abastecimento, a Ceasa, geralmente são produzidos por pequenos produtores e a 

agricultura familiar. Então também ela integra uma parte do agronegócio a nossa agricultura 

familiar. E especialmente em Flores da Cunha, aqui na nossa região da serra, que é, os nossos 

terrenos não nos ajudam, não colaboram conosco, então a gente tem a cultura da uva. Uns anos 

atrás ela era a única, produto que a gente produzia aqui na nossa região e os demais itens eram 

para subsistência, né, e hoje há uma gama variada de produção de frutas e, também, de 

hortifrutigranjeiros. Então era essa a ideia que a gente traz aqui nessa noite, a nossa contribuição. 

E esperamos sim, que quem, quem for assumir tanto no Governo do Estado como a nível 

nacional, tenha esse olhar mais atento e mais, mais carinhoso com a nossa agricultura, com o 

nosso agronegócio, pois muito se fala que os alimentos, nos próximos anos, virão uma grande 

parte, em torno de 60 a 70% serão produzidos aqui no nosso Brasil. Então é um, é um setor que 

só tende a crescer e, com isso, o país crescerá também com certeza. Então era essa a minha 

contribuição por essa semana. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Transfiro a Presidência ao 

Vereador Clodo Rigo para fazer uso da tribuna. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Angelo Boscari Junior. 

O senhor tem 15 minutos. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite, Senhor Presidente, 

Colegas Vereadores; público que nos prestigia, já cumprimentados no protocolo. Mas, de 

maneira muito especial, à família do seu Maury Fiorio; ao filho Paulo, à nora Têre, neta Bianca, 

ao Admir Oliboni, meu amigo, sejam bem-vindos! Logo mais, a Fátima vai fazer uma 

homenagem aí ao seu Maury, muito merecida. Quero falar brevemente sobre, sobre os meus 

trabalhos na última semana. Estive representando esta Casa, como Presidente, na cidade de Vila 

Flores, na reunião do Parlamento Regional, onde tratamos sobre a pavimentação da RS-437, que 

liga Vila Flores a Antônio Prado. Uma demanda que é importante pra toda região, tendo em vista 

que a gente corta um pouco de caminho pra quem se dirige à, à região norte do estado. Como o 

Vereador Ademir também falou, é importante a gente dar condições para os produtores rurais 

escoar sua produção de maneira mais barata, pra que chegue o alimento na nossa mesa, com um 

valor mais acessível. Lá o encaminhamento foi de um documento para o Daer e, também, vamos 

unir forças aí com a Famurs, com a Amesne, para que se faça uma força conjunta no 

desenvolvimento da região. Estive também na, no programa da Secretaria de Desenvolvimento 

Social, Secretaria de Turismo e Inovação do Município, no, na palestra e do Flores Mais Renda. 

É importante a gente estar também lincado aí com os, com os empresários do município, aqueles 

que geram a nossa economia. Então as secretarias vêm trabalhando pra desenvolver todos os 
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setores econômicos do município, que isso vai gerar mais emprego e mais renda pra nossa 

população. Estivemos lá representando e achei uma iniciativa muito importante da Secretaria e 

nós, como vereadores, temos que estar presentes e apoiando essas iniciativas que vão trazer mais 

renda. E agora, no próximo sábado, terá também o Flores Mais Emprego, é isso? Então um 

mutirão aí das empresas oferecendo vagas para que todos os munícipes tenham acesso e venham 

a estar empregados. Falei também na última, na última semana, com o Secretário da Educação, 

ele que gere as questões do esporte do município, também estive conversando com o Procurador 

Geral do Município sobre um edital que vai estar sendo concluído aí, para que a gente possa 

auxiliar os atletas de Flores da Cunha a competir a nível estadual e outras regiões, levando o 

nome do município, incentivando o esporte, que é também um desenvolvedor da nossa 

comunidade, desenvolvedor social. A gente tem batalhado nessa tecla, porque o esporte é 

importante e existem recursos pra isso. E eles me garantiram que logo mais vai estar sendo 

liberado esse edital para que os atletas possam se inscrever. E falar muito rapidamente, porque 

pretendo conceder agora o restante do meu tempo à Vereadora Silvana, que estará se licenciando 

e quero agradecer então a atenção de todos aí. Tenham todos uma boa semana. Concedo o 

restante do meu tempo a Vereadora Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente, pelo espaço cedido! E 

quero cumprimentar novamente quem está aqui hoje, nos acompanhando, especialmente a 

família então do seu Maury, essa homenagem que a Fátima vai propor aqui, hoje, vai falar e 

depois vai ficar também pra, pra votação dos Colegas Vereadores. Então, da mesma forma, hoje 

nós temos, na Ordem do Dia, somente a votação das contas do ex-prefeito, não poderiam ser 

votados outros projetos nessa sessão. E eu tenho um projeto tramitando nessa Casa, que cria a 

Procuradoria da Mulher, a qual os Colegas irão votar na minha ausência e, por isso, eu gostaria 

já de justificar este projeto e pedir aos Colegas Vereadores que analisem com carinho e com 

certeza será algo muito importante para esta Casa. E já deixo o meu pedido então para que 

possam, na medida do possível, votar favorável a este projeto. Então eu queria explicar pra vocês 

um pouquinho sobre a Procuradoria da Mulher. (Exibição de imagens através da televisão). 

Antes de nós protocolarmos este projeto na Casa, fizemos algumas visitas aqui no município, 

dialogando então com os parceiros que tratam diretamente da segurança da mulher na questões 

de violência doméstica. E falamos então com o capitão da Brigada, né, fomos lá com a nossa 

equipe aqui da Câmara, os nossos assessores, também estivemos conversando com o delegado de 

Polícia também. E na oportunidade que conversamos com estas, esses responsáveis da segurança 

aqui do município, eles também passaram algumas sugestões e acharam bem interessante a 

questão da Procuradoria da Mulher. O comandante da Brigada, o Daniel, falou inclusive da sala 

lilás que já tem em alguns outros municípios, que é um local específico pra acolhimento então 

dessas vítimas, pra elas terem então pessoas profissionais qualificados pra atende-las. Então ele 

deu uma sugestão de talvez no município possa vir a ter também esse espaço. E o delegado de 

Polícia nos falou sobre uma parceria entre os municípios para abrigar as vítimas em momentos 

de urgência. No caso, as ocorrências quando são feitas em Caxias, que a mulher vítima de 

violência não precise voltar para casa, junto com o agressor, ela tenha um local de abrigo, que 

hoje em Caxias tem a Casa Viva Rachel, se há possibilidade de fazer essa parceria e a vítima 

ficar lá, até o agressor, enfim, abaixar a poeira, como se diz, né, que naquele momento que os 

ânimos estão aflorados, não venha a acontecer algo pior com a vítima. Também ele falou de 

plantão dos órgãos competentes de amparo às vítimas, que hoje as ocorrências normalmente 

ocorrem à noite e finais de semana, que a gente não tem esse plantão aqui, em Flores da Cunha, 

só em Caxias, a delegacia fecha às dezoito e as ocorrências fora desse horário tem que ser 

efetuadas em Caxias. E aí, nós também visitamos o nosso juiz aqui, que também acolheu, né, o 

Presidente esteve junto à ideia, também se colocou à disposição pra fazer parcerias, que sem 

dúvida essa procuradoria ela vai ser um elo pra ligar todos esses entes, inclusive o Poder 

Executivo, e formar parcerias para que a gente possa trabalhar as questões de violência contra a 

mulher no município, de uma forma mais ordenada, onde as pessoas possam ter um local pra 
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buscar a informação, de buscar orientação de como agir em situações de violência doméstica. 

Pode passar, Marina, então! Além dessas instituições que visitamos, falei aqui também na 

Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Secretária Michele, apresentando a ideia e, 

também, com o CREAS, que é o nosso órgão que atende as vítimas de violência hoje. O que que 

seria a Procuradoria da Mulher então? Ela é um órgão que atua no combate à violência e 

discriminação contra as mulheres, qualificando os debates de gênero nos parlamentos e 

recebendo e encaminhando aos órgãos competentes as denúncias e anseios da população. Ela já 

existe então a nível de Câmara dos Deputados, nível federal e, também, a nível estadual, na 

Assembleia Legislativa. Mais outros 15 estados já possuem, nas suas assembleias legislativas, a 

Procuradoria da Mulher e aqui, no Rio Grande do Sul, nós temos 33 municípios que já tem 

também criada a Procuradoria da Mulher. Os objetivos então pra que teriam essa procuradoria: 

receber encaminhamentos, as denúncias, acompanhar em fiscalizações, ações alusivas ao 

feminino desenvolvidas pelo Poder Executivo, cooperar com organismos estaduais e nacionais 

na promoção dos direitos da mulher, realização de seminários periódicos voltados à discussão de 

temas de interesse das mulheres, audiências públicas, debates, encontros de formação, exposição 

e atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, entre outras, empoderar, garantir e 

fortalecer a participação das mulheres no Legislativo e, assim, incentivar que outras busquem 

participar mais da política. Então ela não é exclusivamente só de questões de violência, ela 

também propõe a participação da mulher mais efetiva na política, garantindo aí ações para que 

elas se fortaleçam e ocupem os seus espaços. E por que então nós criarmos aqui uma 

procuradoria no nosso Legislativo Municipal? Hoje, os índices são alarmantes de violência 

contra as mulheres no Brasil e no mundo. No nosso país, a cada minuto, oito mulheres foram 

agredidas em 2020. Pesquisa do Instituto Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, revelou que ao menos 17 milhões de brasileiras, ou seja, 24% sofreram 

algum tipo de violência ou agressão durante a pandemia do Covid-19. O percentual de mulheres 

agredidas em 2020 indica que uma a cada quatro mulheres com idade acima de 16 anos foi 

atacada fisicamente, psicologicamente ou sexualmente no primeiro ano da crise sanitária. Então 

é por isso, né, e por a gente ver que essa realidade aqui no nosso município também tem crescido 

de violência contra a mulher, recente, esse final de semana inclusive na mídia local também, 

mais um agressor aí foi acionada a Lei Maria da Penha, para que a gente então trate melhor com 

outros olhares para este caso aqui. Também eu queria mostrar alguns exemplos, né, Marina, de 

onde já existe a Procuradoria da Mulher e o que pode ser feito então, que campanhas, né? Essa aí 

é da Assembleia Legislativa, onde eles fizeram campanhas para frear a escalada da violência, 

também divulgaram cartilhas informando sobre a Maria, a Lei Maria da Penha então, que são 

atividades que podem ser feitas. E também, nós tivemos aí na, eu peguei um exemplo na internet 

da Câmara de Novo Hamburgo, que então foram feitas palestras sobre o combate e o abuso e 

exploração sexual. Então pra todas essas atividades, podem ser feitas parcerias aqui no 

município, com os órgãos de justiça, de segurança, a próprio Executivo também ser parceiro 

disso. E também, ali em Novo Hamburgo agora, no mês de agosto, foi realizado um domingo 

para elas, onde foram feitos atendimentos gratuitos e, também, de orientação às mulheres para 

buscar ajuda em casos de violência doméstica. Então mais ou menos assim pra vocês terem um 

panorama do que pode ser feito nessa Procuradoria da Mulher, vocês têm ali o projeto de 

resolução em mãos também, pra analisarem. E tem mais um vídeo, né, Marina, pra gente passar, 

de uma ação também que foi feita, pra vocês verem bem rapidinho. (Apresentação de vídeo 

através da televisão). Esse é um exemplo prático então do que nós podemos fazer aqui pela 

Câmara de Vereadores, além do que a informação é essencial pra essas mulheres se sentirem 

seguras e poderem denunciar. Hoje, se acontece uma violência doméstica, a gente não sabe como 

orientar uma pessoa, o que fazer, né, denuncia, faz o registro de boletim de ocorrência, pede 

medida protetiva. Então essa é mais uma forma de darmos para a população a nossa 

contribuição, com informação e caminhos para elas buscarem ajuda. Então, nesse período que 

estarei ausente, esse projeto com certeza irá à pauta e por isso então, hoje, quis fazer a defesa 

dele, pedir aos Colegas Vereadores que pensem com carinho então, acho que é uma bandeira que 
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tenho defendido muito nessa Casa a questão da mulher, nós temos que ter esse olhar atento sim. 

Não é ser diferente ou quer a mulher ter o espaço diferente, mas é o espaço que ainda ela não 

conquistou e ela precisa trabalhar muito para conquistar, tanto na política como na parte de 

empregos. E é um trabalho a longo prazo que nós temos que começar e fazer a nossa parte aqui 

em Flores da Cunha também. Então era isso, Senhor Presidente! Muito obrigada pelo espaço e 

aos Colegas Vereadores pela atenção! Boa noite a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a condução dos trabalhos ao Vereador 

Angelo Boscari Junior.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Eu repasso então o meu tempo a Colega Vereadora 

Fátima pra fazer uso da tribuna hoje. 

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

Colegas Vereadores, Colega Vereadora; um cumprimento especial aos familiares de Maury 

Fiorio, na presença de Paulo Ricardo Fiorio, o seu filho, a nora Tereza, a neta Bianca, ao genro 

Antônio Admir Oliboni e a sua companheira Simone Breda; aos demais aqui presentes; ao 

vereador Diego, a quem represento; ao ex-vereador e próximo vereador, Oscar Francescatto; ao 

Chefe de Gabinete Daniel; ao Dal Bó, Presidente do MDB; a imprensa e demais aqui presentes e 

ao público que nos acompanha pelas redes sociais, o meu muito boa noite. Eu trouxe então para a 

tribuna um assunto referente ao Projeto de Lei 69, de 2022, que tramita nesta Casa, que é de 

minha autoria, e que denomina uma estrada, estrada Maury Fiorio uma via pública localizada no 

travessão Diogo dos Santos, aqui em Flores da Cunha, em direção à Nova Roma. Esse projeto, 

além de ser importante no sentido de promover melhor qualidade de vida aos moradores da 

referida via, especialmente no que se refere ao recebimento de cartas e correspondências, 

também é uma forma de homenagear a este meu amigo pessoal, o Maury Fiorio, que também era 

amigo e sócio de nosso pai. Maury Fiorio foi um político muito atuante em nossa sociedade. Por 

diversas vezes, ele foi candidato a vereador e, também, a prefeito e a vice-prefeito. Muitas vezes 

não foi eleito, foi eleito uma vez vereador e ele nunca desistiu. A família sempre sofria com as 

perdas, mas ele estava lá, sempre enfrentando dia a dia a sua luta pela política, porque era 

próprio dele, ele tinha amor à política. Maury Fiorio, por diversas vezes, então foi candidato a 

vereador, a prefeito e a vice. Também foi um homem visionário e alguns dos seus feitos em vida, 

eu vou ler agora, em sua biografia. Enquanto isso, vocês vão poder acompanhar, aqui na tela, 

algumas fotos que separei. Uma observação, é que hoje não faremos a votação desse projeto lei, 

será, foi colocado para segunda-feira, pois não teríamos tempo hábil. E então também eu já peço 

a compreensão dos Vereadores e que, na medida do possível, votem favorável a esse projeto. Eu 

agradeço muito a Vereadora Silvana, que foi meu braço direito e esquerdo nessa empreitada, foi 

junto comigo falar com os moradores, colher as assinaturas. Agradeço também ao vereador 

Diego, licenciado, por me permitir esta vaga e por estar aqui hoje. Muito obrigada a vocês! Ah! 

Um agradecimento à Marina Debon, nossa assessora de bancada, que redigiu e conduziu todo 

esse projeto. Obrigada, Marina! (Exibição de imagens através da televisão). Maury Fiorio, filho 

de Edília Mafalda Dall Zotto Fiorio Sandi e Pedro Paulo Fiorio, nasceu em dois de maio de 

1934, no município de Flores da Cunha. Em 1949, teve sua carteira de trabalho assinada pela 

firma de joias Rossinatto e Calcagnotto, em Caxias do Sul. Por quase cinco anos, ficou morando 

em uma pensão da cidade. Lá tinha uma vida esportiva bastante agitada, participando de 

campeonatos de futebol e atletismo. Em 1953, foi convocado para cumprir serviço militar na 

cidade de São Leopoldo, pelo período de dois meses, e depois, na 3ª Companhia de Polícia do 

Exército, em Porto Alegre, onde exerceu o cargo de policial do Exército até o final do mesmo 

ano. Quando retornou, passou a participar do quadro social do Grêmio Esportivo Independente, 

onde conheceu, no ano 1952, a senhora Gemma Iolanda Rizzon. Em 1954, juntamente com um 

colega de trabalho, montou sua própria firma de joias, onde fabricou a aliança com a qual pediu a 



 

Anais 2.720, da Sessão Ordinária do dia 29 de agosto de 2022. 46 

Gemma em casamento, no ano de 1956. Com ela, teve quatro filhos: a Branca (in memoriam), o 

Paulo que aqui está, a Ramona (in memoriam) e Marco Antonio (in memoriam). Marco Antonio 

faleceu com meses de idade. Nesse período, trabalhou como autônomo, era carpinteiro, 

administrou um armazém e bar, que foi o pioneiro na venda de gás do município no ano de 1959 

e deu início à primeira livraria na cidade. Além disso, com seus filhos matriculados em três 

escolas do município, também participou do Círculo de Pais e Mestres, como padrinho de aula, 

tesoureiro, vice-presidente e outros cargos. Fiorio sempre foi ativo na sociedade, sendo membro 

do Grêmio Esportivo Independente, Grêmio Esportivo Fluminense, Liga Caxiense de Futebol, 

Garotos Futebol Clube, Sociedade Recreativa Aquarius, Conselho Municipal de Desportos de 

Flores da Cunha, Lions Clube e Grêmio Esportivo São Luiz, que foi onde nasceu um amor 

profundo pelos estatutos e princípios. Em 1957, filiou-se ao partido Libertador, pelo qual 

concorreu no pleito à prefeitura de Flores da Cunha, acompanhado de seu candidato a vice-

prefeito, senhor Cristiano Slaviero, mas não foram eleitos. Em 1962, concorreu a vereador, mas 

também não foi eleito. Em 1967, movido por um ideal histórico, trabalhou no ramo de livraria e 

papelaria para que fosse impresso um jornal no município de Flores da Cunha, além de oferecer 

serviços gráficos. O sonho se tornou realidade e, com seu irmão Vilso e com o amigo Luis 

Carlos Oliboni, fundou a primeira tipografia. Passado um tempo, adquiriram a Comercial 

Mambrini, que passou a se chamar Irmãos Fiorio e, depois, Fiorio e Cia Ltda. Em 1976, voltou a 

concorrer pelo cargo de vereador, mas novamente não foi eleito. Porém foi convidado a 

participar da administração exercendo atividades de subprefeito e secretário da Fazenda, por 

quase seis anos e recebendo, em seu último ano, uma menção honrosa pelos serviços prestados. 

No ano seguinte, em 1982, concorreu a prefeito pelo PMDB, junto a Ângelo Araldi, Clovis Rossi 

e tendo o vice em comum Pedro Rossi. A chamada sublegenda foi eleita e Ângelo Araldi, o mais 

votado entre os três, assumiu o posto na Prefeitura. A partir de então, voltou a trabalhar na 

livraria com sua esposa Gemma, quando, em 1985, um grave acidente causou a morte dela e de 

sua filha Ramona. Maury ficou hospitalizado por 26 dias. O choque foi imenso, mas Fiorio, com 

muita força, conseguiu ir se recuperando. Em 1988, filiou-se ao PDT e, quatro anos mais tarde, 

pela terceira vez, disputou por uma cadeira na Câmara de Vereadores e, com o auxílio de sua 

família e de amigos, foi eleito e começou um trabalho sério e honesto em prol de sua terra e de 

seus cidadãos. Foi presidente e tinha como meta prioritária a construção de um prédio para a 

nova Câmara Municipal. Também lutava para o reconhecimento do Poder Legislativo, divulgava 

e mostrava a obra social e tudo o que um vereador pode fazer. No ano de 1995, desfiliou-se do 

PDT e se juntou à sigla PTB. No ano seguinte, em 1996, Fiorio teve problemas de saúde e 

abandonou a vida política, foi quando enamorou-se de Leonilda Maria Pellin Rotta e passaram a 

viver os dois, com muito amor e respeito. Deixou um legado político imenso. Com a idade de 25 

anos, candidatou-se a prefeito pela primeira vez e, com a idade de 48, pela segunda vez. 

Também foi candidato a vereador por três vezes, em 62, 76 e 92, tendo sido eleito no último ano. 

A família conta que as derrotas nas eleições eram sofridas, que todos ficavam tristes, mas Maury 

foi sempre muito resiliente, pois tinha na política uma imensa paixão e sua persistência fez com 

que pudesse alcançar o feito de se eleger vereador. Cabe salientar que mesmo após a 

aposentadoria política, Fiorio se manteve ativo na comunidade. No ano de 2001, junto a 

Leonilda, foram escolhidos para serem festeiros da festa em honra a São Pedro, que foi um 

sucesso. O tempo passou e a família foi crescendo, a filha Branca casou-se com Antônio Admir 

Oliboni e teve dois filhos: Cassiano e Bianca. E o filho Paulo Ricardo casou-se com Terezinha 

Finger Fiorio e teve o filho César. No ano de 2017, Fiorio faleceu, tendo deixado um imenso 

legado para o município de Flores da Cunha, de um homem visionário, de muitas iniciativas e 

que era extremamente envolvido com a sociedade e com a política. Agora, eu vou citar dois fatos 

interessantes nessa minha pesquisa. Eu olhei o..., de vereador, o certificado de vereador de 

Maury Fiorio e ele, na época que foi vereador, venceu com 326 votos, que foram os meus votos 

também, eu fiz 326 votos. Então uma coincidência bem bonita assim, uma lembrança bacana de 

eu comentar. E outra coisa é que essa estrada, quando a gente foi falar com os moradores, todos 

gostaram da ideia estrada Maury Fiorio, todos conhecem o Maury Fiorio, conheciam a sua 
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trajetória e gostavam muito dele. E essa rua, para o Correio e a CEEE encontrarem, como não 

tinha nome, eles denominaram, os moradores ou alguém, deu o nome de a estrada das 

Margaridas e Fiorio, em italiano Fiori, quer dizer flores. Então existe também essa coincidência 

bonita. Acredito que esse homem Maury Fiorio esteja feliz com essa denominação da estrada 

Maury Fiorio, pois ele foi um florense de muitos ideais, isso está na biografia dele, no livro que 

ele fez enfim. Então um florense de muitos ideais, agora recebendo uma estrada em sua 

homenagem. A você, Maury Fiorio, o nosso respeito e a nossa gratidão. Obrigada a vocês 

familiares que estão aqui! Obrigada a todos que vieram! Obrigada a todos que estão nos 

ouvindo! Muito obrigada a todos! Era isso, Senhor Presidente! Muito obrigada e era isso. 

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 

Conforme prevê o Regimento Interno desta Casa, em seu inciso IV, do artigo 212, as contas do 

prefeito e vice deverão ser votadas em sessão exclusiva e a votação será feita de forma nominal. 

Esclarecendo que o parecer prévio do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por 

decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Portanto, solicito que os Vereadores 

manifestem seus votos à medida que forem chamados, votando em sim, a favor da matéria, ou 

não, contrário à matéria. Conforme o artigo 25, inciso II, o Presidente da Casa também vota.  

Está em pauta, o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2022, que “Dispõe sobre as Contas de 

Governo dos Administradores do Executivo Municipal de Flores da Cunha, Senhores Lídio 

Scortegagna (Prefeito) e Almir Zanin (Vice-Prefeito), referente ao exercício de 2019”. 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 à aprovação das contas de Governo do exercício de 2019, 

apresentando o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2022, que opina pela aprovação das contas. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto está em discussão.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

público que ainda nos prestigia na noite de hoje, no dia 17 de dezembro de 2019, a administração 

Lídio Scortegagna e vice-prefeito Almir Zanin (em memória) fizeram um balanço das atividades 

e ações realizadas no ano de 2019. O prefeito ressaltou o investimento de quarenta e um milhões, 

nos 78,3 quilômetros de pavimentação no perímetro urbano e interior do nosso município; a 

garantia no atendimento médico a todas unidades básicas de saúde; o início da construção de 144 

apartamentos populares; a construção de 10 novas salas de aula na escola São José e quatro 

outras na escola infantil Irmã Tarcísia. Foi informado também os investimentos na área social e 

educacional com destaque para o transporte universitário técnico e do ensino fundamental e 

infantil, que atendia na época quatro mil, cento e quarenta e quatro alunos, com orçamento neste 

ano superior a 5,2 milhões. Já na área da agricultura, foram repassados incentivos para a 

construção de 10 aviários e nove agroindústrias. O orçamento para o próximo ano do Poder 

Executivo era, na época, de cento e quatro milhões, oitocentos e vinte mil, cento e cinquenta e 

nove. A peça orçamentária ainda previa o valor do fundo previdencial dos servidores, o Fuprev, 

que correspondia a vinte e cinco milhões, cento e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta. O 

orçamento do Legislativo, na época, também alcançava um milhão, oitocentos e dez, totalizando 

então uma receita ali, geral, de cento e trinta e um milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, 

oitocentos e noventa e nove. Mais que votar favorável à prestação de contas aos pareceres 

favoráveis dessas comissões, nós devemos olhar, Senhor Presidente e Colegas Vereadores, essas 

144 famílias que vão poder usar desses 144 apartamentos. Devemos olhar todas as crianças, mais 

de quatro mil alunos, quatro mil famílias que, ainda colhemos frutos de um ano de 2019. Então 
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peço aqui aos Colegas Vereadores, como Líder da bancada do MDB e especial às contas do 

prefeito Lídio, do MDB, e do vice Almir Zanin (em memória), do PSB, a gente pede aqui 

encarecidamente essa aprovação das contas do ano de 2019. Era isso. Meu muito obrigado!  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então nós estamos aqui, agora, 

avaliando as contas de governo do ano de 2019, que eu não quero trazer aqui números de obras 

executadas, porque não vem, não vem em conta nesse momento que nós estamos avaliando aqui, 

essa é a prestação de contas foi positivo ou se ela foi negativa. Prestação de contas ela é 

apresentada através de dois parágrafos, contas de gestão, que é o Tribunal de Contas do Estado 

que avalia e as contas de governo, que é em cima da avaliação do Tribunal de Contas do Estado 

vem pra esta Casa pra que nós pudéssemos avaliar as contas do governo. Então as contas de 

gestão eles estão apontando alguns índices, algumas que poderiam ter acontecido na época de, a 

questão de preços na aquisição de tintas para pintura de pavimentação, mas com a explicação 

que o gestor deu na época o Tribunal acolheu, por ser umas informações muito técnicas, então 

não levando apontamento dessa questão. Na questão de contas do governo veio apontamento que 

o Executivo do ano não conseguiu atender a um plano de nacional de educação, o requisito 

básico para atender a demanda da educação infantil, veio como apontamento somente. E 

também, outro apontamento que foi repassado ao Executivo da época, foi que na informação de 

contas, declaração de alguns agentes públicos as declarações de rendas não foram compatíveis, 

então o Tribunal pediu a explicação e o gestor da época não conseguiu comprovar todas as 

declarações. Mas também, essas contas não foram impugnadas, tá? Só veio o apontamento 

pedindo para que no ano posterior, da administração mesmo, pudesse acatar essa, esses 

apontamentos e reforçar tanto da educação infantil, tanto quanto à documentação desses agentes 

públicos. Então, sendo assim, eu quero dizer que nós, como entes públicos, o prefeito foi eleito 

pra gerir o município e a gestão dele quem avalia números é o Tribunal de Contas, mas quem 

avalia a administração de uma gestão de um prefeito e de um vice é a população, elegendo ou 

não reelegendo na próxima reeleição. Então nós temos aqui, hoje, as contas de 2019, eu vou 

votar favorável, porque é um voto que nós temos que dar pelo trabalho executado pelo prefeito 

da época, nada de apontamentos que pudessem inviabilizar esse voto favorável. É isso, 

Presidente. Obrigado!  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadoras, públicos que nos acompanha ainda, numa gestão de trabalho, numa gestão de 

envolvimento, numa gestão de avanços, com certeza haverá algum apontamento. Mas como o 

Colega mesmo Clodo já falou, já mencionou, nada que possa inviabilizar as contas do prefeito 

Lídio e do vice, do Almir Zanin. Há sim um trabalho sério, há um trabalho de responsabilidade e 

pela lisura de todo o processo, não apenas nessas contas de 2019, mas de, do trabalho todo do 

conjunto desses, de toda a sua gestão, acredito que o trabalho foi bem feito, a gestão ela foi de 

responsabilidade, foi de segurança, foi de pensar no povo e pensar de fazer as coisas justas e bem 

feitas. Então nada que possa inviabilizar a nossa aprovação, mesmo que o Estado já, já aprovou, 

já deu o seu parecer, então nos resta sim aprovar todo esse trabalho, todo esse empenho, toda 

essa dedicação do prefeito Lídio, do vice, do Almir Zanin, pela lisura, competência e 

responsabilidade diante do Executivo Municipal de Flores da Cunha. Então já adianto o meu 

voto, Senhor Presidente, sou amplamente favorável.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A votação será nominal. 

Portanto, solicito aos Vereadores que manifestem o seu voto a medida que forem chamados, 

votando sim, sendo favoráveis à matéria ou não, sendo contrários a mesma. Portanto, faremos 

chamada em ordem alfabética e o processo de votação eletrônica. (Votação nominal e processo 

de votação eletrônica). Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, sou 

favorável, Senhor Presidente.  
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Carlos Roberto 

Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Favorável, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Clodomir José 

Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Horácio Natalino 

Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Luiz André de 

Oliveira.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Sim à matéria, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereadora Maria de Fátima 

Finger. 

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA FINGER KRÜGER: Sim.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Voto favorável, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Voto favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Como neste caso o Presidente 

desta Casa Legislativa também vota, meu voto é sim. Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2022 

aprovado por unanimidade. 

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

Gostaria de solicitar urgência urgentíssima, de acordo com o nosso Regimento Interno, o artigo 

142, ao projeto de lei que está tramitando nesta Casa para atender então, de necessidade 

temporária e excepcional interesse público, a contração de ginecologista, obstetra, enfermeiro e 

médico clínico geral, Projeto de Lei nº 75, de 2022.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Qual a justificativa, 

Vereadora?  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Nós temos, Senhores Vereadores, vocês sabem, 

concurso público em aberto, porém nós temos situações que precisam de médicos em alguns 

horários específicos, o qual não estamos conseguindo que esses concursados assumam. E nós 

temos aí a possibilidade então de um médico que já está trabalhando no município com contrato, 

contrato temporário, para que se seja então feita a prorrogação desse contrato, ele possa atender 

especialmente nos horários de finais de semana, que são de plantão, nos sábados e domingo, das 

sete às dezenove horas. Esse contrato dele então encerra agora, no dia 10 de setembro, então por 

isso que a gente pediria essa urgência para apreciação desse projeto, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de urgência 

urgentíssima, pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 075/2022 está em discussão. 

(Nenhuma manifestação). Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 075/2022 está 

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

(Processo de votação eletrônica). Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 075/2022 

aprovado por unanimidade.  
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Encerradas as votações, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final os 

Projetos de Leis nºs 072, 073 e 075/2022; para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de 

Lei nº 074/2022 (e 075/2022); para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos os Projetos de Leis nºs 066, 067 e 068/2022 (e 075/2022).  

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, Colegas Vereadoras, a imprensa, público aqui presente, ao Senhor Claudino Bebber 

e quem nos acompanha pelas redes sociais. Ontem, dia 28, comemoramos o Dia da Avicultura, 

ramo dedicado à criação de aves para a produção de alimentos especialmente carnes e ovos. O 

Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de aves e ovos. Sendo esta minha principal 

atividade econômica, me sinto honrado em poder colaborar para produção de alimentos. Hoje 

comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A Organização Mundial da Saúde há muito 

tempo vem falando sobre os malefícios do fumo e suas consequências. Precisamos de um 

trabalho de conscientização para os nossos jovens. Obrigado, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodo Rigo.     

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então também durante a semana 

nós participamos de alguns eventos, juntamente com o senhor, com o vereador Diego, na quarta-

feira então, no lançamento do projeto Flores Mais Renda, onde todos os Colegas foram 

convidados a participar. Então lá, a Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apresentaram um projeto de suma importância para 

município. Um projeto onde continha mais de cem pessoas acompanhando a palestra, 

empresários, pessoas ligadas ao turismo, as empresas da nossa comunidade, então lá foi 

apresentado como será o funcionamento. Já um reflexo direto desse projeto, no próximo sábado, 

dia três, então teremos aqui um mutirão de emprego, onde dezesseis empresas tinham se 

cadastrado, dezesseis empresas do município para ofertarem os empregos pra quem quisesse e 

quiser emprego, no caso. Como eu falei na segunda-feira passada, aqui em Flores da Cunha só 

não trabalha, só não tem emprego quem não quer, porque a oferta de emprego nós temos em 

abundância. Então parabenizar o Executivo, as secretarias de Desenvolvimento Social e 

Econômico, por mais este projeto. Destacar também que através desse projeto nós temos duas 

carretas ofertando cursos, uma de costureira e outro de eletricista predial, com vinte e oito 

pessoas cada carreta. E a parte boa desse projeto, que a carreta da, do curso de costureira 

praticamente todas as costureiras já tem emprego garantido. Então esse é um grande avanço, o 

grande, o grande mérito desse projeto que foi desenvolvido pelas secretarias. E só pra terminar 

aqui, eu queria dar também o retorno ao Vereador Guga com relação a sua indicação do, pra 

operação tapa-buracos, então dizer que o Executivo fez um levantamento durante uma semana, o 

mapeamento de todos os, os problemas que nós temos no, nas estradas, dos asfaltos no nosso 

município. Então a operação já começou, começou por Otávio Rocha, São Gotardo e durante os 

próximos dias ela vai se estender por todo, praticamente todo o nosso município, onde tiver 

problemas de buracos e defeitos nos asfaltos. Então é um investimento alto que o Município está 

fazendo, que o Executivo está fazendo. Nós sabemos sim da reclamação dos munícipes, é uma, é 

uma reclamação decorrente devido ao nosso tempo, nossa temperatura, nas chuvas e precisa, 

essa manutenção precisa ser periódica. Então só pra avisar ao Colega Vereador, que está, a gente 

está ciente e essa operação está sendo feita. Era isso. Obrigado!   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório. 
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VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, ontem comemoramos 

o Dia Municipal dos Voluntários, instituído em nosso município pela Lei Municipal nº 3.591, de 

seis de outubro de 2021, de autoria deste Vereador, aprovado por esta Casa e sancionado pelo 

nosso Prefeito. Ser voluntária ou voluntário é muito mais do que ser um ato solidário e de amor 

ao próximo, é uma forma de exercer a cidadania na participação por um país mais justo. Ao 

realizar atividades voluntárias, você se compromete e compreende as diferenças entre as 

realidades e as diversas possibilidades de transformação na vida de muitas pessoas. Além disso, 

é possível ter novos aprendizados e manter o compromisso de doar tempo para as causas em que 

acredita e para quem se encontra em situação de vulnerabilidade social. O trabalho voluntário 

fortalece diretamente a empatia e ajuda você a entender o outro lado e saber o que pode ser feito 

para ajudar. Além dos nossos objetivos individuais, é importante também pensar no próximo. 

Por isso o trabalho voluntário aumenta o senso de responsabilidade em relação as suas atitudes. 

É extremamente gratificante sentir que você conseguiu melhorar o dia de alguém. Quer ser uma 

voluntária ou voluntário? Então contate organizações sociais que buscam voluntárias e 

voluntários e analise quais áreas você mais se identifica. Nossos sinceros agradecimentos a todos 

os voluntários e voluntárias que atuam em nosso município e os parabenizamos pelo seu dia. 

Dizer também que estive, a pedido do nosso Presidente Angelo, representando esta Casa no 

almoço festivo alusivo aos 25 anos de fundação da escola Interativa. Obrigado, Senhor 

Presidente, pela confiança! E desejamos vida longa à escola Interativa. Obrigado pela atenção! 

Uma boa semana a todos e todas! Boa noite!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereadora 

Silvana. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, comentar aqui rapidamente 

algumas ações do Executivo também nessa semana. Agradecer a Secretaria de Saúde que fez um 

trabalho muito interessante de formação com os profissionais do Samu e da ambulância branca 

para atendimento focado aos nossos idosos. Então no sábado, eles estiveram o dia todo em 

treinamento, que é muito importante esse olhar que nós temos aí para o idoso da nossa cidade, 

que é uma das, das faixas etárias que mais utiliza os serviços esses do Samu e da ambulância. 

Também foi concluída a preparação aí da pavimentação asfáltica na comunidade de Medianeira, 

cerca de 1,7 quilômetros então está com aí a base embaixo da preparação da cancha, agora falta a 

base pra pavimentação. E começou então já o alargamento aí na estrada José Bergoza, estrada 

que nós demos denominação aqui nesta Casa, são mais três quilômetros. Então aqui vai ser feita 

a base da José Bergoza, enquanto isso a outra, na Medianeira, fica compactando e depois o 

asfalto vai ser colocado nas duas em conjunto. Também falar que nós completamos um ano aí do 

atendimento da Sala do Empreendedor, essa inovação também do nosso Executivo, pra fortalecer 

o empreendedorismo, dar condições. Foram mais de três mil atendimentos no ano, com a sala 

implantada por meio de apoio do programa Cidade Empreendedora do Sebrae, um convênio 

também que nós apoiamos aqui nesta Casa, então com menos burocracia e mais valorização dos 

empresários locais. E então agora, com este, um ano de atendimento da sala, tem mais novidade 

por aí chegando, logo, logo os empresários aí do nosso município vão saber dessas novidades 

que temos aí pela frente. Também queremos agradecer ao Executivo pelo, pela parceria com esta 

Casa, de os profissionais servidores estarem aqui, hoje, também na reunião da comissão 

prestando informações aos Vereadores, sempre tirando dúvidas, esclarecendo sobre os nossos 

projetos de lei. As portas do gabinete do Prefeito e da Prefeitura estão sempre abertas para 

qualquer dúvida. E também, falar aos Colegas Vereadores que na próxima semana o Prefeito vai 

propor uma reunião com os Vereadores pra explicar o Projeto de Lei nº 71, que é essa parceria 

então, esse convênio com o Senai e o Centro Empresarial, será então também proposto aquisição 

de máquinas onde o Centro Empresarial oferece a estrutura física, que já tem a escola do Senai, a 

Prefeitura entra com as máquinas e o Senai dá os cursos. A ideia então de que esse projeto possa 

fomentar mais ainda essa formação dos nossos alunos aqui do município e que eles permaneçam 

no local, porque muitas vezes estudam em escolas do Senai em outras cidades e são captados lá 
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por empresas pra trabalharem por lá e a gente fica sem essa obra de mão qualificada aqui no 

município. Depois eu concluo, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Ademir Barp. 

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

Vereadoras; as pessoas que ainda nos acompanham. Dizer que na semana passada recebi, com 

alegria, que a rua Uva Moscato então será concluída, Vereador Clodo. E não só a parte da 

emenda onde o nosso Deputado Giovani Feltes contemplou Otávio Rocha com aquela, com 

aquela emenda pra aquela rua, através deste Vereador, mas terá a sua conclusão até a Uva Merlot 

e, assim, seguindo na Uva Merlot também ali na, atrás do salão de Otávio Rocha. Então recebi, 

com alegria, só com um pouco de surpresa, porque foram inúmeras as negativas que este 

Vereador teve quando solicitado ao Executivo, junto ao gabinete também do, do Daniel 

Gavazzoni, e sempre fui informado que não seria possível a conclusão daquela rua e que no 

momento não seria executado a pavimentação, o que causou constrangimento muito grande lá na 

nossa comunidade e inclusive por parte dos moradores aí e que estão ali naquela, naquela rua e 

inúmeras solicitações foram feitas e sempre ouvi dizer pra, para nós, pra, pro pessoal lá, que não 

seria possível, que seria feito num outro momento. E agora então acredito, não sei se foi por 

pedido de alguém, de algum vereador da situação, a obra está acontecendo. Então, no final, eu 

fico feliz, a gente fica um pouco assim surpreso, mas a gente acaba ficando feliz porque é mais 

uma obra que acaba acontecendo lá no terceiro distrito e essa obra era tão importante, que já que 

aquela via é a segunda mais importante do distrito. Então esperamos também que a, essa boa 

vontade de dar continuidade às obras elas aconteçam lá na rua Cabernet, lá na frente do, do 

colégio, da escola Francisco Zilli, que está sem pavimentação, então esperamos que aconteça lá 

também. Então são, são obras e ações que elas têm que acontecer, houve esse, esse impasse ali 

num determinado período, mas agora, pelo que foi informado, ela vai acontecer, o que nos deixa 

mais tranquilos e os moradores também e a comunidade possa usufruir sim de toda aquela 

pavimentação, que ela é importante ali para o acesso tanto para o salão, tanto para os moradores 

e tanto para quem trafega, buscando aqui sair aqui na, na rua ali, perto do nosso hotel Dona 

Adélia. Então esperamos que ela seja concluída nos próximos dias e que as outras obras também 

possam acontecer, Vereador Clodo. Era isso. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Carlos Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, inicio essa minha fala aqui, 

parabenizando a Colega Fátima, pelo belíssimo indicação de nome da estrada do seu Maury 

Fiorio, extensivo aqui a família que representa a pessoa que foi Maury. Tive a oportunidade de 

ser relator na Comissão de Constituição deste belíssimo projeto, né, Fátima? E se pude de 

alguma forma contribuir também pra esse sucesso que está sendo aqui hoje, fico muito 

agradecido. E mais uma vez te parabenizar pela tua dedicação, sensibilidade, né, em trazer uma 

pessoa importante que foi na sociedade, na política, que foi o seu Maury Fiorio. Pude conhecer a 

falecida Branca, esposa do Seu Admir, mãe da Bianca e do Cassiano, vizinhos por longa data, 

pude conviver com, com essa família, então sei muito desse sentimento que hoje está aqui sendo 

homenageado. E quero também aqui complementar, endossar a fala do Vereador Clodo, é muito 

bom quando a gente capacita, né, Vereador Clodo, oferece oportunidades de cursos, parcerias 

com o Senai. Nós, em 2017, setembro do ano de 2017, tivemos a carreta do Senai aqui na 

Prefeitura, onde oportunizamos pra 32 alunos fazer o curso, o curso de CNC básico, aonde na 

época tivemos um investimento, uma contrapartida, Vereadora Silvana, de dezessete mil e 

quinhentos reais, aonde esses 32 alunos que iam participar do curso de CNC tiveram a 

oportunidade de estar se qualificando. Vem de encontro a um projeto que vamos discutir aqui 

nessa Casa, no decorrer dos dias, que é a questão da cooperação com o Senai aqui, muito bem 

elencado por ti, Vereadora, sou relator deste projeto também, busquei informações da legislatura, 

até mesmo da administração passada, onde me informaram que havia e sempre houve esse 

fundo, né, o fundo do, da indústria, comércio e serviço, que “dispunhava” desses valores que, pra 
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compra desses equipamentos, sempre esteve à disposição. Então que bom que o Prefeito César 

enviou esse, esse projeto pra cá, que a gente possa estar deliberando o quanto antes e dando esse 

acesso pras empresas do setor metal mecânico, metalúrgico, moveleiro aqui do nosso município 

e, lógico, se ficará um palco pra, e um exemplo pras cidades vizinhas. No mais era isso, Senhor 

Presidente, a minha contribuição do dia de hoje. Agradeço a oportunidade mais uma vez. 

Tenhamos todos uma boa noite. Muito obrigado!  

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

da Presidência). Senhor Presidente, com surpresa, Colegas Vereadores, hoje, nas redes sociais da 

página do MDB de Flores da Cunha, tem uma nota dizendo que não tendo retorno da atual 

Administração Municipal sobre a indicação, o Vereador reuniu-se com um grupo de empresários 

da região e buscou auxílio do deputado. Enfim, só gostaria de salientar que o gabinete do nosso 

Prefeito está sempre de portas abertas, o diálogo sempre é transparente com nós Vereadores, o 

Prefeito não é obrigado a responder as indicações. Os Vereadores que acompanharam sempre as 

reuniões que nós temos na segunda-feira, antes da sessão, sabem das tratativas que o Prefeito 

vinha fazendo com o Secretário de Parcerias, o Senhor Leonardo Busatto. São dois pedidos que 

foram encaminhados na época então, daquele trabalho todo que foi feito para o plano de 

concessões das rodovias solicitando esse trevo da TKA e, também, o trevo de acesso ao bairro 

União. Eu inclusive recebi pedidos também da empresa TKA, dos funcionários e repassei ao 

Prefeito sobre essas demandas do local e, agora então, foram atendidos tanto esse trevo da TKA 

como que em seguida vai ser feito o trevo ali no acesso ao bairro União. Então só pra deixar 

registrado e deixar esclarecido também que o Prefeito esteve a par da situação, dos, e fez o 

encaminhamento e, também, unindo esforços, a gente sempre é preferível pra que se consiga as 

coisas para o nosso município. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada!  

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

Presidência). Obrigado, Presidente! Eu só queria aproveitar, já que a Vereadora Fátima não quis 

se manifestar. Em nome da nossa bancada do Progressistas, em nome do partido, agradecer a 

Vereadora Fátima, por ter aceito o nosso convite de estar aqui presente. Ela se mostrou surpresa 

com o trabalho que é, os vereadores exercem. Quem já passou nesta Casa sabe como que é o 

trabalho do vereador. Muitos pensam que é somente vir aqui na segunda-feira, deliberar os 

projetos e, em seguida, não trabalhar mais. Mas não é isso que acontece, né? Então eu passo a 

palavra à Colega Vereadora Fátima, para que faça as suas considerações. E já, em nome do 

partido Progressistas, mais uma vez, agradecer, agradecer ao Diego, por ter cedido o tempo, 

esses 30 dias, que é importante o trabalho em equipe, a Vereadora Silvana vai fazer o mesmo 

trabalho com o vereador Oscar Francescatto, então isso é trabalho em grupo, trabalho em equipe. 

Obrigado, Vereadora. E passo a palavra para suas considerações.  

VEREADORA MARIA DE FÁTIMA FINGER KRÜGER: Senhor Presidente, todos já 

mencionados, Senhores Vereadores e Senhora Vereadora, eu só tenho a agradecer, né, foi um 

aprendizado pra mim muito grande e levarei o meu coração, a alegria e o contato que eu tive com 

vocês. Quero agradecer muito ao vereador Diego Tonet, pela oportunidade a mim prestada, a 

emprestar essa cadeira nesta Casa. E parabenizar a todos vocês, ao Presidente e a todos vocês 

Vereadores e a todos que trabalham nesta Casa, pela coesão, pelo trabalho de vocês. Eu acredito 

que vocês têm em mente o povo, né, a cada um dos cidadãos de Flores da Cunha. Então meu 

muito obrigada, meu abraço a todos. Boa noite! Era isso, Senhor Presidente.  

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 24 de agosto, participei do lançamento do programa 

Flores Mais Renda, no auditório da Casa de Cultura Flávio Luis Ferrarini, com palestra sobre 

gestão de pessoas, ministrada pelo diretor de produto e inovação da Metadados, Gustavo 

Casarotto. O Flores Mais Renda é um pacto pelo desenvolvimento de Flores da Cunha. A partir 

dessa iniciativa, a comunidade terá acesso facilitado às oportunidades do mercado de trabalho e 
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poderá contar com incremento de renda por meio do empreendedorismo. Lembrando que no 

próximo dia 03 de setembro, próximo sábado, será realizado o primeiro mutirão do emprego de 

Flores da Cunha, ação promovida pelo Flores Mais Renda, das nove da manhã até as onze. 

Empresas do município estarão reunidas no auditório da Casa de Cultura, com oportunidades aos 

profissionais nos mais diversos segmentos do mercado de trabalho. E é uma, também uma 

iniciativa muito importante pra fortalecer a nossa economia. No dia 26/08, participei da reunião 

do Parlamento Regional, na Câmara de Vereadores de Vila Flores, onde comentamos sobre a 

necessidade de pavimentação da RS-437, que liga Vila Flores a Antônio Prado, como comentei 

na tribuna, algo que vai desenvolver a região como um todo. Foi encaminhado documento ao 

Daer e à Secretaria de Transportes do Estado. No dia 28/08, domingo, participei do almoço 

festivo em São Cristóvão. E quero agradecer ao Vereador Vitório, por ter participado do almoço 

em comemoração aos 25 anos da escola Interativa, essa instituição que desenvolve a educação no 

município. Informo também, que na próxima quinta-feira, às 19:00 horas, nesta Casa, haverá a 

entrega da Medalha Mérito Florense ao Senhor Alfeu Scortegagna. Contamos com a presença de 

todos, na próxima quinta-feira, às 19:00 horas, dia 1º de setembro. Solicitamos que os líderes de 

bancadas indiquem, até a próxima sexta-feira, um vereador para compor a comissão de apoio que 

irá, juntamente com a Mesa Diretora, organizar o programa Vereador Por Um Dia, aqui na 

Câmara de Flores da Cunha.  

Agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, declaro encerrada a sessão plenária 

ordinária deste dia 29 de agosto de 2022, às 20h02min. Tenhamos todos uma boa noite e uma 

boa semana! 
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