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SESSÃO 2.722 – SESSÃO ORDINÁRIA 

05 de setembro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 05 de setembro 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. Um cumprimento 

especial ao Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, ao Secretário de Segurança Pública Coronel 

Brite, sejam bem-vindos; Bertinho Picolli, do hospital Fátima; ao Miro, do, das Obras; demais 

pessoas que nos acompanham.  

Antes de dar início aos trabalhos desta sessão, gostaria de convidar o vereador suplente do 

partido Progressista, Senhor Oscar Francescatto, para que se dirija a esta mesa, entregue o 

diploma de vereador e a declaração de bens e se dirija até a tribuna desta Casa para prestar o seu 

compromisso. Convido a todos os Vereadores para que fiquem de pé, enquanto o vereador presta 

o seu compromisso como vereador eleito. (Entrega do Diploma e da Declaração de Bens).   

SENHOR OSCAR FRANCESCATTO: “Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica 

Municipal, a Constituição Federal e a Constituição Estadual e demais leis da União, do Estado 

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

lealdade, da honra e do bem comum”. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Declaro empossado o 

Vereador Oscar Francescatto e o convido para que ocupe uma cadeira deste plenário, antes 

ocupada pela vereadora Silvana De Carli, que solicitou licença no período de 05 de setembro a 

02 de outubro de 2022, para tratar de assuntos particulares. Seja bem-vindo, Colega Oscar! 

Conforme Resolução nº 080/2020, durante o mês de setembro, no início ou no final da sessão, 

será executado o Hino Rio-Grandense. Portanto, convido os Colegas Vereadores, servidores 

desta Casa e público presente para entoarmos o Hino Rio-Grandense. (Execução do Hino Rio-

Grandense).  

Inicialmente, gostaria de lembrar a todos que em setembro de 2018 foi instituído no município, 

através de Lei Municipal nº 3.391, o Setembro Verde, mês dedicado a ações de inclusão social 

da pessoa com deficiência. Em dezembro de 2019, através da Lei Municipal nº 3.449, foi 

instituído o Setembro Dourado, mês dedicado à realização de ações de prevenção ao câncer 

infantojuvenil e, através da Lei Municipal nº 3.589, de outubro de 2021, foi instituído o 

Setembro Amarelo, mês dedicado a ações de prevenção ao suicídio. 

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 119/2022, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 01, que “Altera dispositivos do 

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 120/2022, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 01, que “Altera dispositivos do 

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”.  
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Ofício nº 121/2022, que solicita espaço para exposição do Relatório de Gestão Municipal da 

Saúde e o Relatório Detalhado do Quadrimestre referente ao 2º quadrimestre de 2022, em 

audiência pública, na Câmara de Vereadores, juntamente com o Conselho Municipal da Saúde.  

Ofício nº 122/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 076/2022, que “Inclui o Projeto 1677 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$210.000,00”.  

Ofício nº 169/2022, do Gabinete do Prefeito Municipal, que informa que o Vereador Clodomir 

José Rigo será o Líder de Governo do Poder Executivo no período em que a vereadora Silvana 

De Carli estiver afastada desta Casa Legislativa, por motivo de licença.  

Ofício nº 019/2022, do Secretário de Agricultura, que informa que o Município de Flores da 

Cunha firmou Termo de Convênio FPE nº 2193/2022 com a Secretaria de Obras e Habitação do 

Estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de perfuração de um poço tubular profundo para 

abastecimento de água para consumo humano na comunidade da Serra Negra, conforme cópia do 

plano de trabalho anexo a este ofício.  

E-mail da Secretaria de Desenvolvimento Social, que solicita a cedência de uso do plenário desta 

Casa Legislativa nos dias 04, 11 e 18 de outubro de 2022, no período da tarde, para a realização 

de palestras referente ao mês do idoso.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação do Projeto de Resolução nº 003/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, 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”.  

Indicação nº 194/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de um poste com luminária na rua Ernesto Alves, 

esquina com a rua 17 de Julho, próximo ao número 3436. 

Indicação nº 195/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que indica ao Prefeito Municipal 

que instale uma defensa metálica (ou guarda-corpo) e tachões refletivos nas curvas da estrada 

Angelo Giusti, na comunidade do Carmo, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 196/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a limpeza e a pintura da estrada que liga o distrito de Mato 

Perso ao bairro Forqueta, no limite do município vizinho. 

Requerimento nº 034/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que requer a 

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

Redação Final ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2022, que “Disciplina o Sistema 

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

Municipal”. 

Requerimento nº 035/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal solicitando que, conforme parecer do jurídico desta 

Casa, seja sanado o vício material no artigo 3º do 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”. 

Requerimento nº 036/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que requer a 

prorrogação pelo prazo de 10 dias para emitir o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 

sobre o Projeto de Lei nº 074/2022, “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”. 
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Ofício nº 50/2022, do Líder da bancada do Progressistas, Vereador Diego Tonet, que informa 

que o Vereador Clodomir José Rigo será o representante da bancada na comissão de organização 

do programa Vereador Por Um Dia desta Casa Legislativa. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do 2º Suplente de Vereador do partido Progressista, que se declara impossibilitado de 

assumir a vaga da vereadora Silvana De Carli, no período de 05 de setembro a 02 de outubro de 

2022, por motivo de ordem pessoal.  

Ofício da 3ª Suplente de Vereadora do partido Progressista, que se declara impossibilitada de 

assumir a vaga da vereadora Silvana De Carli, no período de 05 de setembro a 02 de outubro de 

2022, por motivo de ordem pessoal.    

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! Em 

tempo, quero cumprimentar Subprefeito de Otávio Rocha Bruno Debon; ao ex-vereador desta 

Casa e presidente, Beto Finger; Élio Dal Bó, sejam todos bem-vindos! Encerrada a leitura dos 

expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores; pessoas que nos acompanham; dar as boas-vindas ao nosso Colega Oscar, depois 

desse hiato de tempinho longe da Câmara, voltando aqui, seja bem-vindo; e a todos que nos 

acompanham nessa Casa e através do Facebook. Protocolamos nessa Casa, Senhor Presidente e 

Colegas Vereadores, na semana passada, uma indicação aonde solicitamos ao Prefeito Municipal 

que seja providenciada a limpeza e a pintura da estrada que liga o distrito de Mato Perso ao 

bairro Forqueta, lá no limite do município vizinho, solicitando então ao nosso Prefeito 

Municipal, ao Executivo que busque junto aos órgãos competentes, a gente sabe que ela é uma 

rodovia estadual, então precisa sim de um trabalho a nível estadual, então a gente pede a 

interseção do nosso Executivo. E através dessa presente indicação, pretende-se oferecer melhores 

condições de visibilidade aos usuários da via acima mencionada, uma vez que devido aos 

desgastes do tempo, a pintura já está deteriorada, dificultando as orientações do trânsito. Além 

disso, se faz necessária a limpeza da mesma para que haja o perfeito escoamento da água para 

que não ocorra o entupimento dos bueiros à beira da estrada. Com a preocupação de evitar 

possíveis acidentes, solicitamos com brevidade, por parte do Executivo Municipal, a realização 

desta benfeitoria. Então a gente solicita ali ao nosso Executivo para que interceda junto aos 

órgãos aí responsáveis também por aquela via, porque a gente sabe que muitos dos nossos 

munícipes de Mato Perso utilizam aquela via para se deslocar até os municípios vizinhos ou 

mesmo até para vir para Flores da Cunha e grande parte da sua produção vai passar por aquela 

estrada. Então a gente solicita com brevidade essa tarefa que seja realizada lá no terceiro e quarto 

distrito. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente, Colegas Vereadores; todos os 

demais já citados no protocolo nesta noite. Fico muito feliz de estar retornando também os 

trabalhos desta Casa. E nesta noite então, trago uma indicação que durante o período de licença 

um dos moradores da estrada Ângelo Giusti, que vai ali da RS-122 até a capela do Carmo, trouxe 

até mim. Então essa estrada que teve seu asfalto inaugurado lá em 25 de outubro de 2020, com 

certeza uma estrada importante, todos sabemos que quando o asfalto é feito o pessoal costuma 

correr um pouco mais, deslocar-se mais rapidamente do que muitas vezes é o aconselhado em 

determinadas vias e nesta via nós temos uma situação com duas curvas bastante acentuadas. Eu 

vou trazer umas imagens ali pra vocês. (Exibição de imagens através da televisão). Ali é uma 
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notícia de quando foi inaugurada em 2020. E nós temos duas curvas que ficam próximas às 

famílias Fontana, como pode ser visto na imagem ali do satélite, elas são bastante acentuadas e 

foi relatado para este vereador então que recentemente ocorreram alguns acidentes, onde o 

pessoal transitando nesta via não venceu a curva e acabou colidindo com as colunas dos 

parreirais, por sorte tivemos só danos materiais, nenhuma vítima com acidente mais, tendo 

ocorrido um acidente mais grave. Mas os moradores reivindicaram então que seja feito uma 

defensa metálica, dentro do possível, e se possível também, que sejam instalado os tachões 

reflexivos aí no chão para permitir que também um trânsito mais seguro principalmente na parte 

da noite. Então nesta localidade, sabe-se que já existem vários empreendimentos turísticos ali do 

roteiro Méria Mérica, o trânsito já é maior do que era antigamente, então se faz necessário 

também que a segurança do local seja mais adequado do que está atualmente. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, dar boas-vindas ao Oscar Francescatto, cumprimento o diretor Miro, o público aqui 

presente, quem nos acompanha através das redes sociais. Indicação 194, justificativa, solicito 

que seja providenciado a instalação de um poste com luminária no endereço citado, pois aumenta 

o nível de segurança no local e na praça de esportes. Solicito que essa indicação seja atendida 

com brevidade, pois neste local já houve furto de veículo e os proprietários e usuários da praça 

de esportes estão aguardando há muito tempo. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Carlos Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, transfiro o meu tempo ao 

Colega Oscar Francescatto.  

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Senhor Presidente Angelo Boscari Junior, demais 

Vereadores das demais bancadas, pessoas citadas aqui; Paulo Roberto Finger, que já ocupou esta 

Casa também, como presidente; assessores de imprensa, enfim, a todos que nos acompanham 

aqui através também do Facebook da Câmara de Vereadores. Eu confesso que hoje estou 

sentindo um friozinho na barriga mesmo depois de 30 anos. A gente sabe que o Regimento 

Interno, a Lei Orgânica, a tramitação dos projetos, as comissões são as mesmas, porém, né, 

Geovania Capelin, a modernização dos nossos tempos, que a Geovana foi secretária desta Casa, 

mudou muito. A diferença então a gente dá aquela reestreia, mas um pouquinho freiados, mas 

nós estamos aqui para ocupar este espaço. Agradecer a titular dessa Casa, desta cadeira, a 

Geovana, a Silvana De Carli; também ao Bertinho Piccoli, diretor do hospital, que também, 

como suplente, colaborou para que eu estivesse aqui. Enfim, estamos aqui então nessa noite para 

apresentar algumas das reivindicações. Eu sou aquele reserva que tem que entrar aos quarenta e 

sete do segundo tempo, empatar o jogo e virar o jogo. Então o meu tempo é curtinho e eu já fiz 

algumas reivindicações via imprensa. Eu apenas hoje, depois da posse, Presidente, eu venho aqui 

fazer uma das, justificar uma das reivindicações. Hoje fiquei feliz porque durante à tarde uma 

das principais, minha maior preocupação, um dos focos que tenho certeza que todos sabem é o 

entroncamento, é a travessia Granja União-Lagoa Bela, um dos pontos mais críticos e mais 

perigosos de Flores da Cunha, porque além dessa reta onde imprime alta velocidade, nós temos 

daqueles que vem nos, de Flores, Caxias do Sul, sentido Antônio Prado, grande parte vão pro 

desvio do pedágio, então eles dobram em cima da pista. Além disso, tem a saída de três empresa, 

inclusive uma de transporte grande, então imaginem o que que acontece aí, alta velocidade, 

travessia, dobra à esquerda para o desvio e a saída de veículos. Então não dá mais pra continuar 
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assim. Eu tenho certeza que essa obra, hoje à tarde já tinha o pessoal aí, além daquele da TKA 

que já está lá em cima, bem adiantado, hoje estavam em frente ao hotel Santa Rita aí, mais 

conhecido aí, na entrada do bairro União, mas também a travessia lá então já está, tinha já 

alguma movimentação. Então eu gostaria com o apoio de todos Vereadores desta Casa, o 

Presidente, enfim, vamos torcer para que essa obra saia o mais breve possível. Eu tenho certeza 

que essa obra é um salva-vidas. Se tivessem feito aquele trevo, saída para Nova Pádua, bem 

antes, teriam evitado algumas mortes que aconteceram. E hoje esse trevo é um trevo que ele 

facilita bem a travessia aí. Claro que nós temos, Flores da Cunha teve um crescimento dentro de 

uma RS, na oportunidade a RS cortou o Pérola no meio, que na minha opinião podia ter sido 

feito um outro tipo de desvio. Um loteamento pronto, hoje tem ainda moradores esperando 

indenização daquela época, que acho que não volta mais. Então hoje a cidade acaba ficando 

dentro, é inevitável! Hoje talvez muitos florenses não sabem onde fica o loteamento Nova 

Trento. Então hoje é obrigação de todos saberem que o bairro Sonda, o bairro Dallemole e o 

Sgarioni formam o bairro Nova Trento. E nessa travessia, na ida para esses dois loteamento, tudo 

legal a entrada e a saída. A saída que não pode voltar em direção ao trevo, tem que sair no 

sentido que vai pra Caxias, que não tem, não tem retorno. Então aquele trevo que estão fazendo 

aí, eu acho que vai ajudar e muito. Mas eu quero voltar naquele da travessia Granja União-Lagoa 

Bela. Eu acho que aí também poderia, como há uma via paralela da esquerda, onde das três 

empresas existentes aí, aproveitar para fazer uma paralela, no sentido Sociedade Aquárius, 

porque logo adiante, na Sociedade Aquárius, uma sociedade que tem 1300 sócios, fora os 

dependentes, então o fluxo de gente. Pra entrar na Aquárius, não é acostamento isso aí, é um 

refúgio em cima da, do cascalho. Então eu acho que nós temos a obrigação até em toda a 

extensão, quando ela parte da divisa do, que ela começa a fazer parte aí na entrada da cidade até 

na saída lá pro lado de São Roque, temos que dar uma atenção especial com os trevos, enfim, e 

eu tenho certeza que isso aí vai ajudar e muito. Então feliz em ver que essa obra aí, ocupado por 

muita gente aí dessa, desse entroncamento, são várias comunidades principalmente as que vem 

de Sete de Setembro, Serra Negra, enfim, daquela região que fazem diariamente, e a própria 

Lagoa Bela enfim. Então quem sabe aí a solução de um problema muito grande em termos de 

trânsito aqui em Flores da Cunha. Esperamos que realmente essa obra continue, não pare, né, e 

tenho certeza que vamos todo mundo estar na torcida, porque salvar vidas é uma maneira e um 

direito de todos. Eu queria dizer que voltar a esta Casa e deixar a minhas reivindicações dentro 

desse mês de setembro vai ser, não será de muito tempo, mas eu quero aproveitar o máximo 

possível. Agradecer, Guga Forlin, a cedência desse espaço, que gentilmente cedeu pra eu poder 

me pronunciar nesta Casa. Eu diria que 30 anos atrás e hoje, aquele tempo os embates eram 

efervescentes; hoje não, prevalece mais amizade, o diálogo, enfim, eu acho que a Câmara mudou 

não só no sistema de modernização que nós temos aqui hoje, a organização bem comandada pelo 

nosso Presidente Angelo, enfim, os funcionários dessa Casa, a todos, e então eu acho que está de 

parabéns a Câmara de Vereadores, ela evolui junto com o nosso município de Flores da Cunha. 

A garganta quando que o cara fica um pouquinho nervoso ela seca um pouco. Só pra encerrar, eu 

queria dizer que nesse município que vem crescendo muito, inclusive está sendo realizado um 

censo agora, tem muita gente dizendo que vamos ter surpresas. Hoje, atualmente, falamos em 31 

mil habitantes, que vamos ter uma população pra maior, pra maior, como Caxias do Sul sempre 

se diz que tem 500 mil habitantes e a gente sabe que passa dos 600 mil habitantes. Então, em 

Flores da Cunha, Senhores Vereadores, Senhor Presidente, pessoas que nos assistem, Bruno 

Debon, nosso Subprefeito lá de Mato Perso, de Otávio Rocha, e dizer que muita coisa foi feito 

em Flores da Cunha pelas administrações anteriores e muita coisa está sendo feita em Flores da 

Cunha, muita coisa está sendo feita, mas também muita coisa ainda tem para fazer, então é uma 

continuidade, uma sequência do crescimento do município de Flores da Cunha. Parece que 

quando o município, isso é um bom sinal, é um sinal que quando o município está crescendo 

aparecem também, não é, não são os problemas, é fruto do crescimento do nosso município, a 

demanda ela fica maior em todos os sentidos. Então estou feliz em voltar a esta Casa, mais uma 

vez muito obrigado a todos e prometemos aí, nas próximas sessões aí, trazer mais, mais assuntos 
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para esta Casa do povo, essa Câmara de Vereadores, que é a casa do povo, lugar sagrado que eu 

aprendi, aprendi a amar durante 10 anos essa tribuna. Muita honra em poder voltar. Era isso. 

Muito obrigado, Senhor Presidente e demais Vereadores! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente, Colegas Vereadores; gostaria de 

cumprimentar também aqui o Secretário de Segurança, o Coronel Brite; a servidora Geo, Chefe 

de Gabinete Daniel; Presidente do hospital, amigo Bertinho; os representantes do CACS, diretor 

de Obras Miro; os amigos também Fernandes Muraro, Fernanda, lá da colônia Muraro. Oscar 

Francescatto, desejar as boas-vindas, belíssima tribuna, que tu possas fazer um excelente 

trabalho neste período de um mês. É curto, mas dá para deixar uma mensagem com certeza. 

Também queria cumprimentar o amigo, ex-vereador Beto Finger e, também, o Subprefeito lá de 

Otávio Rocha, o Bruno Debon, em seus nomes, também cumprimentar os demais que se fazem 

presentes nesta noite e quem nos acompanham também através das redes sociais. Para iniciar 

essa fala, queria dizer que é uma alegria enorme estar de volta. Fiquei o mês de agosto em 

licença, deixei a colega Maria de Fátima Finger ocupando a minha cadeira e acredito que é bem 

salutar essa experiência, Colega Luizão já teve oportunidade, Colega Clodo, a colega Silvana já 

está fazendo o mesmo nessa, neste mês de setembro, Colega Barp também já esteve cedendo o 

seu espaço. E quando a gente fica de licença um tempo, eu digo que dá, dá saudades de estar 

aqui, participando ativamente, tanto é que eu estive, mesmo licenciado, estive presente em todas 

as sessões aqui, acompanhando os trabalhos dos Vereadores, né? Até brincava com a colega 

Fátima, eu disse, até que tu não falar na tribuna, eu vou ficar vindo, e ela falou, só na última, 

então eu vim em todas. Mas não por isso, eu acredito que o vereador, apesar de estar licenciado, 

é interessante que esteja acompanhando todas as atividades da Câmara, que são bastante. Não é 

só na segunda a gente vim aqui, são muitas as tarefas do vereador, os Vereadores aqui são a 

prova disso, tanto é que hoje estamos aqui para aprovar, para votar, enfim, sete projetos, temos 

uma moção também, então requer bastante estudo, bastante análise e não somente vim na 

segunda-feira participar. Eu digo, isso aqui é só a pontinha do iceberg diante de todas as 

atividades e responsabilidades do vereador. E uma frase que eu, que eu digo que eu, que foi uma 

das experiências desse mês, estando fora, né, apesar de estando fora, de licença não remunerada, 

eu digo que estive presente no máximo possível das atividades da Câmara, nas audiências que 

aconteceram aqui, reuniões e na pintura dos tapumes, auxiliando, né, Angelo, e é muito bom. Eu 

me sinto grato em poder estar contribuindo apesar de estar de licença. E uma frase que eu 

guardo, até conversava com a assessora Marina, eu digo que para poder enxergar a ilha, é preciso 

enxergar da, é preciso sair da ilha. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós aqui, no dia a 

dia, enquanto vereadores focados no nosso trabalho, a gente acaba não tendo um olhar um pouco 

mais amplo, um olhar de fora. E quando se fica um mês fora da Câmara, se consegue enxergar 

pontos onde que nós mesmos, os vereadores podemos melhorar. Então essa foi a experiência que 

eu guardo pra mim. Mas nessa noite, também eu queria falar um pouco sobre um projeto de lei, 

de minha autoria, então que denomina a estrada La Mèrica. Essa estrada então ela, ela está 

situada lá no Carmo, na capela do Carmo. E no mês de julho, eu fui procurado inclusive por 

moradores, Fernandes Muraro, pessoal me relatou sobre a vontade então dos moradores na 

localidade de termos uma denominação para aquele local que leva até pontos turísticos, eu digo 

até empreendimentos muito reconhecidos aqui no município de Flores da Cunha, que até então 

não tinha um nome específico, não tinha uma lei que denominasse aquela estrada. E, na época, 

também conversando com a Vânia, esposa do Fernandes, a gente começou a debater, eu 

expliquei pra ela como é que poderia ser feito a denominação de uma rua, que poderia, existem 

nomes, por exemplo, em Flores, existem ruas com nomes de uvas, de flores, e normalmente se 

faz uma homenagem para uma pessoa falecida. E só que muitas vezes, até pra não criar 

polêmicas, se estuda um nome alternativo, né, por que botar o nome de uma pessoa, se de 

repente tem parte que concorda e outra parte que não? Então como essa estrada ela está lá dentro 
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do roteiro Mérica Mérica e, também, como lá já temos muito o conhecimento que foi onde 

residiu o poeta Ângelo Giusti, que é um poeta italiano, um italiano que veio de lá e esteve 

residindo ali nessa região e a estrada principal inclusive que vai da RS-122, que eu citei 

anteriormente na minha indicação, e vai até a capela do Carmo, se chama estrada Ângelo Giusti, 

então se entendeu, por bem, que essa estrada ela deveria se chamar La Mèrica. E, em comum 

acordo dos moradores lá, que também depois assinaram um abaixo-assinado. La Mèrica, por que 

La Mèrica, né? O poema mais importante, digamos, e o mais reconhecido do poeta Ângelo 

Giusti é o poema La Mèrica, que tem também a canção que a maioria dos descendentes de 

italianos ou pessoas aqui da região conhecem e que também é o hino oficial da imigração italiana 

no Rio Grande do Sul. Então eu queria só falar um breve relato de quem foi Ângelo Giusti pra 

quem não conhece. Então ele nasceu na Itália, fez parte das primeiras gerações de imigrantes da 

colônia Caxias, da qual Nova Trento, atual Flores da Cunha, pertencia até 1924. Passou grande 

parte de sua vida no travessão Rondelli, onde cultivava a terra e escrevia poesias. O poeta 

agricultor fazia os poemas e canções durante o dia na lavoura e de noite, à luz de velas, passava 

tudo para o papel. Com sua charrete puxada por um cavalo branco, ia até a sede da vila, onde o 

Frei Capuchinho Exupério de La Compôte transformava as letras em partituras. Autodidata, 

Giusti sabia ler e escrever, mas nunca frequentou escolas. Aprendia e gravava a melodia de 

memória e aos finais de semana, nos encontros de igreja e nas festas comunitárias, cantava com 

seus conterrâneos as composições que criava. Ângelo Giusti deixou inúmeros poemas inspirados 

na fé pessoal, na religiosidade e nos acontecimentos da sua época, entre eles, o consagrado La 

Mèrica, o qual a tradição oral atribuiu a adaptação da obra a sua autoria. E tem um fato 

interessante, que no cemitério lá da capela do Carmo, então temos o local onde que foi sepultado 

o poeta Ângelo Giusti e ele escreveu a própria inscrição lá do, que seria, na época, não é a lapide, 

seria a cruzinha de metal e que carrega a inscrição qui riposa Ângelo Giusti el poeta di poco 

valor, né, no dialeto, e que significa: aqui descansa Ângelo Giusti, o poeta de pouco valor. Ele 

mesmo escreveu a frase, que depois foi colocado lá, que seria no epitáfio dele. E para fazer jus a 

esta homenagem, a este poeta e esse nome que vai levar, que vai ser o nome da estrada lá, La 

Mèrica, eu não vou cantar aqui, mas eu faço questão de ler o poema La Mèrica, do poeta Ângelo 

Giusti, na sua versão original, escrita no dialeto vêneto, nosso conhecido talian, aqui da nossa 

região, e ao lado aqui, aqui até a Marina colocou, só fazendo um breve comentário, no telão ela 

colocou, é um outro poema também conhecido do Ângelo Giusti, que retrata um pouco de 

quando vieram os sinos do campanário aqui de Flores da Cunha. Então pra cada fato marcante 

que acontecia em Flores, ele escrevia uma poesia como uma forma de eternizar aquela parte da 

história. Então vou tentar recitar aqui, no dialeto italiano, o poema La Mèrica: “Dalla Italia noi 

siamo partiti. Siamo partiti col nostro onore. Trentasei giorni di macchina e vapore, e nella 

Merica noi siamo arriva'. Merica, Merica, Merica, cossa saràlo 'sta Merica? Merica, Merica, 

Merica, un bel mazzolino di fior. E alla Merica noi siamo arrivatino' abbiam trovato nè paglia e 

nè fieno. Abbiam dormito sul nudo terreno come le bestie andiam riposar. E la Merica l'è lunga 

e l'è larga, l'è circondata dai monti e dai piani, e con la industria dei nostri italiani abbiam 

formato paesi e città. Merica, Merica, Merica, cossa saràlo 'sta Merica? Merica, Merica, 

Merica, un bel mazzolino di fior”. Então uma letra bastante conhecida por todos os descendentes 

de imigrantes italianos, acho que a maioria de nós aqui presentes, os que estão presentes conhece 

e tenho certeza que é uma forma justa usar esse nome, visto que a estrada também é um braço da 

estrada principal Ângelo Giusti. Então queria aqui agradecer também à Vânia, que sugeriu o 

nome, os demais moradores que apoiaram. E tenho certeza que o Ângelo Giusti também estaria 

orgulhoso de ter a sua obra-prima, esse poema eternizado numa, nessa, nessa via. E como um 

descendente de imigrantes italianos, queria dizer que pra mim também é uma honra estar fazendo 

este projeto que denomina então esta via e eterniza nela esta obra-prima e muita, muito 

conhecida, que é a música do poeta Ângelo Giusti, La Mèrica, considerado o hino oficial da 

colonização italiana no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Eu agradeço muito a 

oportunidade de estar conduzindo este projeto e peço pra que, logo mais, os Vereadores possam 

estar então, juntamente a mim, aprovando este projeto. No tempo que me resta, eu gostaria só de 
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fazer um comentário também, no último final de semana, sobre o evento que aconteceu, o 

Homens na Cozinha, um evento beneficente aqui na nossa cidade, se eu não me engano a quarta 

edição, né, e pra mim foi a primeira vez que eu estive participando, com um pouco de medo no 

início também, porque não sei lá cozinhar muita coisa, mas quero agradecer os Colegas, o 

Angelo, Luizão, também nosso cozinheiro lá, o Maurício Toscano, chefe de cozinha que nos 

auxiliou muito bem, Colega Clodo, que no sábado de tarde esteve lá ajudando com as codornas, 

parabéns e muito obrigado! E todos os Vereadores também que estiveram presentes, o pessoal da 

comunidade que esteve prestigiando, foi uma experiência única, se não me engano mais de 70 

mil reais, 77 mil reais que foram arrecadados e que serão destinados para várias entidades aqui 

do nosso município. Então, além de ser um momento onde que as pessoas, a comunidade pode 

confraternizar, pessoal pode se redescobrir ali nos seus dotes culinários, quem não sabia 

cozinhar, viu que com um pouco de amor e boa vontade, eu digo, e trabalho, dá pra fazer e, com 

trabalho em equipe, a gente consegue fazer um evento bonito e ainda estar ali ajudando a 

comunidade. No fim, nós tínhamos um pouco de medo, né, Presidente Angelo, e acho que saiu 

acima da, ficou acima das nossas expectativas, eu digo, porque mal e mal que sobrou comida pra 

nós lá, porque o pessoal na nossa cozinha lá ou estavam com muita fome, porque se puxaram, 

não só na nossa, não só querendo puxar a brasa pro nosso assado, mas acho que todos lá foram 

muito bem, fizeram uma noite incrível lá no sábado. E deixar os parabéns também pra CDL, que 

esteve à frente organizando este evento, que com certeza é um exemplo de evento aqui em Flores 

da Cunha e pra toda a região aqui. Então mais uma vez agradecer a todos que participaram e 

ajudaram na organização deste evento. No mais era isso. Desejo uma ótima noite e uma boa 

semana a todos. Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Como última inscrição do 

Grande Expediente, a tribuna está à disposição do Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente e os demais 

já citados. Hoje quero falar do Brasil e dos 200 anos de nossa independência. Por que foi 

escolhido o nome Brasil? Do ano de 1500 até 1527, tivemos oito nomes. Recebemos este nome 

porque nos primeiros anos de sua colonização era retirado das matas, na costa brasileira, a 

madeira da caesalpinia, chamada de Pau-Brasil. Desta madeira era extraída uma resina de cor 

vermelha, cor-de-brasa, Brasil, que era usada para tingir tecidos. Há 200 anos, no dia sete de 

setembro de 1822, voltando para o Rio de Janeiro, Dom Pedro se encontrava às margens do 

riacho Ipiranga, em São Paulo, quando recebeu os últimos decretos de Lisboa, um dos quais o 

transformava num simples governador sujeito às autoridades da corte. E neste sete de setembro, 

às 16:30 horas, Dom Pedro I proclamou o grito de independência. Desde 1946, esta data é 

feriado nacional. E o primeiro país a receber nossa independência foi os Estados Unidos. Com a 

independência do Brasil, o país tornou-se soberano e organizou-se com a monarquia. Na 

América do Sul, o Brasil foi a única monarquia, pois os outros países organizaram-se como 

repúblicas. Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil em primeiro de dezembro de 1822. Os 

portugueses não queriam aceitar a independência do Brasil, mas com a interferência da 

Inglaterra, os dois países chegaram a um pacto, Portugal reconheceria a independência e, em 

troca, o governo britânico exigiu que o Brasil pagasse um débito de dois milhões de libras que 

Portugal devia à Inglaterra. No dia 29 de agosto de 1825, o trato de paz e aliança oficializou o 

reconhecimento lusitano. Temos que ressaltar que nossa independência não foi passiva, uma vez 

que houve resistência, o que resultou em batalhas em locais como Bahia, Pará e Cisplatina. As 

tropas ditas brasileiras venceram os movimentos de resistência. Devemos comemorar estes 200 

anos, pois ficamos 322 anos sob o domínio dos europeus. Talvez hoje sejamos reféns do mundo 

globalizado, mas somos um povo sonhador, trabalhador e com muita coragem de vencer. Não 

podemos perder o passado, pois isso significa correr atrás do vento. Na guerra, a pessoa só pode 

ser morta uma vez, mas na política pode ser morta diversas vezes. Era isso, Senhor Presidente! 

Obrigado a todos! 
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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, Projeto de Lei nº 059/2022, que “Denomina de Estrada La Mèrica uma via pública 

localizada no Travessão Rondelli, no município de Flores da Cunha”. Solicito ao Secretário que 

faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto está em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, público que ainda 

nos acompanha, então eu queria novamente falar com muita alegria sobre este projeto que 

denomina estrada La Mèrica e dizer que mais do que fazer uma justa homenagem ao poema de 

Ângelo Giusti, este projeto tem por finalidade nomear uma via pública de modo a facilitar a 

localização dos empreendimentos e famílias que se situam às margens da referida via. Assim 

como outros Colegas Vereadores já o fizeram, nomear uma via é um dos passos que auxiliam no 

desenvolvimento de uma região. E salientando as belezas do nosso interior, o forte apelo 

turístico já enraizado nestes locais é importante que enquanto vereadores possamos contribuir 

para que consigamos permitir que, através de uma nomenclatura de uma via, estejamos 

entregando maior qualidade aos moradores e permitindo prosperidade aos empreendimentos 

próximos. Desta forma, solicito o apoio mais uma vez dos Colegas para aprovação do projeto 

que denomina a estrada La Mèrica lá na capela do Carmo e desde já agradeço a todos que 

puderem apoiar.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, pessoas 

que nos acompanham nessa noite, principalmente nossos amigos lá da estrada que vai ser 

nomeada nesta noite. Em 2019, a gente teve a abertura da Vindima lá, né, Muraro, e a gente viu 

o quanto é necessário o turismo em Flores da Cunha e o quanto, e temos empreendedores 

também naquela região lá. Então acredito que essa homenagem é justa, parabenizo o Colega 

Diego pelo trabalho executado e a felicidade e a escolha do nome não podia ter sido melhor. 

Então acredito que essa homenagem também é ao poeta Ângelo Giusti, que é atribuída a ele o 

nosso, o nosso hino da imigração e que avançou as fronteiras aí dos nossos municípios, do nosso 

estado, então acredito que seja uma grande homenagem sim e a referência da partida da estrada 

do Ângelo Giusti dá sequência com seu poema. Então agora passa a ser eternizada assim o nome 

e serve de referência e serve de orientação para, não só para turista, mas também para todos que 

trafegarem por lá. Então sou amplamente favorável, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 059/2022 

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 059/2022 aprovado por 

unanimidade. 

Em pauta, a Nova Redação do Projeto de Lei nº 066/2022, que “Cria a Guarda Civil Municipal 

de Flores da Cunha e dá outras providências”. 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 Nova Redação). Parecer da Comissão de 

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

Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente e demais Colegas Vereadores, 

público aqui presente; uma saudação especial aqui ao nosso Secretário de Segurança Pública e 

Trânsito, Senhor Alexandre Brite; o Diretor de Trânsito Luiz Henrique Ribeiro, obrigado pela 

presença de vocês. Quero dizer, Colegas Vereadores e Senhor Presidente, que esse é um projeto 

muito importante, um projeto que a nossa comunidade espera há muito tempo, é uma promessa 

de campanha do Prefeito César Ulian, de instalar no nosso município a parte da segurança 

pública. Nós temos muitos problemas de segurança, muito trabalho a ser feito e o projeto todo 

ele tem que vim completo. Já poderíamos ter instalado as câmeras de monitoramento na nossa 

cidade, mas não adiantava de nada nós termos as câmaras e não termos pessoas para que 

pudessem trabalhar nelas. Então esse projeto da criação da guarda civil municipal ela é 

importantíssima! Hoje nós temos guardas patrimoniais, que são os guardas que só cuidam dos 

bens públicos. E essa criação da guarda civil municipal então ela vai possibilitar que além da 

proteção dos prédios públicos, eles possam ter o poder também de policiamento, de cuidar da 

nossas ruas, de cuidar do nossos prédios, de cuidar das pessoas do nosso município. Então a 

criação da guarda vai ser um processo longo, onde vai ser aberto um concurso público pras 

pessoas se cadastrarem, quem passar no concurso público, posteriormente terá cursos técnicos 

para se aperfeiçoarem na profissão, será a mesma coisa que o curso que é dado na Brigada 

Militar, então ele vai ter poder de arma de fogo também, pra poder defender as ruas. Então todo 

esse processo ele é muito importante, mas ele tem que ser trabalhado em conjunto com toda a 

estrutura, por isso que até o Secretário Alexandre quis participar da sessão hoje, que é um 

trabalho que vai envolver toda a comunidade, um trabalho longo. E nós esperamos sim, com a 

aprovação desta Casa, possibilitando que o Executivo faça esse investimento em segurança 

pública, que é o que o Município está esperando há muito tempo. Então eu conto com a 

aprovação de todos os Colegas nesse projeto. Era isso. Obrigado! 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Cumprimento o nosso Presidente da 

Casa, Vereador Angelo; os demais Colegas Vereadores, as pessoas já mencionadas nesta noite, 

as demais pessoas aqui presente e as que nos acompanham através do Facebook. Com a 

aprovação deste projeto de lei, que cria a guarda civil municipal, estaremos disponibilizando para 

a nossa comunidade pessoas habilitadas e treinadas com o propósito de dar maior proteção e 

garantir o bem-estar social a nossa população e as competências legais de trânsito em nosso 

município. A guarda municipal será uma corporação solidária, dinâmica e uma prestadora de 

atendimentos de excelência nas várias áreas de atuação em nosso município. Com atuação direta 

com a comunidade, a guarda municipal conhecerá as tipicidades dos bairros. E em sintonia com 

os poderes públicos constituintes e sob a forma da lei, cumprirá com a sua função constitucional 

de minimizar os índices de insegurança à população. Portanto, a guarda municipal sendo a 

prestadora de serviço e trabalhando diuturnamente representará o Poder Público Municipal em 

todos os bairros e tornar-se-á uma instituição do município, habilitada e treinada, capaz de dar o 

pronto-atendimento às necessidades dos moradores de Flores da Cunha e para as pessoas que 

vierem nos visitar. Seria essa a minha contribuição, Senhor Presidente. Obrigado! 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, público que nos 

acompanha, vejo com bons olhos este projeto que cria a guarda municipal e regulamenta suas 

atividades. Entendo que a guarda civil municipal, em conjunto com os trabalhos já prestados pela 

Brigada Militar e Polícia Civil, terá um papel muito importante, inibindo o vandalismo e 

depredação de espaços e prédios públicos, bem como sendo responsável pela aplicabilidade e 

cumprimento de leis relacionadas à segurança já existentes em nosso município ou então 

presentes em lei federal. Também lendo o projeto, destaco aqui que será disponibilizado 

exclusivamente o número 153, que servirá para comunicação direta com a guarda, que poderá ser 

acionada através deste número pela comunidade florense. Ainda, como já mencionado em 

reunião com o Prefeito e membros do Consepro, entendo que a guarda civil municipal será 
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fundamental para o sucesso do projeto Olhar Digital, que consiste no cercamento eletrônico em 

pontos estratégicos e o vídeo monitoramento através de câmeras e software dedicado de diversos 

pontos do município, projeto este que foi apresentado ainda no ano passado, nesta Casa, e que 

terá apoio da guarda civil municipal para seu bom funcionamento. Tendo em vista que alguns 

municípios da região já possuem a guarda municipal ou estão em processo de também institui-la, 

entendo que é necessário que também se faça o mesmo em Flores da Cunha. Desta forma, iremos 

estar trabalhando para que nossa cidade tenha ferramentas que torne no município seguro e 

impeça que delinquentes ou pessoas mal-intencionadas venham para Flores da Cunha e aqui 

cometam atos que vão em desacordo com a lei. Diante do exposto, sou amplamente favorável a 

este projeto. Obrigado! 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, pessoas 

já citadas, a sociedade florense ansiava por esse projeto tantas vezes discutido nesta Casa, tantas 

vezes estudado. E vendo hoje que uma parte já começa a sair do papel, se tornando lei e 

posteriormente contratarmos essas pessoas treinadas, pessoas capacitadas para trabalhar e 

exercer esse serviço, a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo, porque a segurança 

sempre foi um assunto tão pertinente, tão recorrente nesta Casa. A sociedade cobra, cobra do 

Executivo, cobra do Legislativo, cobra da sociedade, cobra da Brigada e, agora, temos mais essa 

ferramenta, mais essa guarda municipal. Faz parte de um projeto complexo, que nem o Colega 

Diego falou, temos monitoramento, temos cercamento, temos câmeras a serem instaladas e todo 

esse treinamento do pessoal, temos o trânsito para orientar, não podemos deixar tudo a cargo 

apenas da Brigada. Então acredito que hoje iniciamos um tempo melhor para Flores da Cunha, 

iniciando com a criação da guarda municipal, que tem também poder de polícia. Então sou 

amplamente favorável, Senhor Presidente! 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

público aqui presente, representantes de entidades, imprensa, servidores públicos, meu muito boa 

noite a todos! Fazer uso desse espaço em relação e defesa do PL que tramita aqui na Casa, que 

vai à votação daqui a pouquinho. Falar que estive, há um tempo atrás, em reunião com o nosso 

Secretário Alexandre, juntamente com o jurídico do Executivo, debatemos alguns assuntos 

relacionados à questão da guarda municipal e que o nosso município, hoje, vem a essa Casa para 

serem contemplados. Parabenizar o trabalho do Secretário, da Geovana, do Luiz Henrique que se 

faz aqui presente também, membros da Secretaria de Segurança. E que esse projeto, que esse, 

que a nossa guarda municipal venha a somar em Flores da Cunha. Por, onde há um agente de 

trânsito, com certeza ali o crime não se forma e delinquências e outros, né, não venham a 

acontecer. Então a gente se manifesta favoravelmente a esse projeto e que o nosso município e os 

nossos munícipes sejam beneficiados com o projeto da guarda municipal. Era isso, Senhor 

Presidente. Agradeço. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Nova Redação do Projeto de 

Lei nº 066/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. 

Por gentileza, confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Nova Redação do Projeto 

de Lei nº 066/2022 aprovada por unanimidade. 

Em pauta, 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”. 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. (Nenhuma 

manifestação). Projeto de Lei nº 067/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem 
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sim, os contrários votem não. Confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de 

Lei nº 067/2022 aprovado por unanimidade. 

Em pauta, Projeto de Lei nº 068/2022, que “Dispõe sobre o Código de Ética da Guarda Civil 

Municipal 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.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores; Secretário de 

Segurança, Coronel Brite; vejo que analisando este projeto então proposto, entendo que se faz 

necessário esta definição do Código de Ética para os guardas municipais para que, desta forma, 

os projetos já citados anteriormente tenham eficácia e para a boa condução dos trabalhos 

realizados por estes profissionais. Saliento aqui que praticamente todas as profissões tem sua 

primícia embasada no comportamento ético e moral, sendo que todos os profissionais fazem 

juramento nas solenidades de suas formaturas e, também, não foi diferente com nós vereadores 

quando assumimos o cargo de vereador no dia das nossas posses. Desta forma, é fundamental 

que os guardas civis municipais também tenham entendimento da responsabilidade atrelada ao 

seu cargo e se comportem de forma devida e ética como este projeto propõe. Por isso, sou 

amplamente favorável a este projeto. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 068/2022 

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 068/2022 aprovado por 

unanimidade. 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 069/2022, que “Denomina de Estrada Maury Fiorio uma via 

pública localizada no Travessão Diogo dos Santos, no município de Flores da Cunha”. Solicito 

ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto 

tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Bem, em relação a esse projeto de lei, de autoria 

da Maria de Fátima Finger Krüger... Em relação a esse projeto, de autoria da vereadora suplente 

que assumiu esta Casa, Maria de Fátima Finger Krüger, homenageando o Maury Fiorio, eu acho, 

queria parabenizar a Fátima, pelo nome escolhido para denominar desta via, uma via importante 

no nosso município, aí quem vai pra Nova Roma, pega o trevinho aí que vai no sentido Santa 

Libera, pra melhor se localizar. E eu acho que, acompanhei a vida do Maury Fiorio, mesmo que 

tenhamos um pouquinho de idade diferente, mas ele foi um cidadão florense que inclusive ele 

escreveu um livro, né, tem autoria aqui do livro: “Um florense e muitas ideias”. Agradecer a 

família que se deu um livro pra cada Vereador aqui desta Casa enfim. Uma homenagem justa e 

merecida para esse cidadão que deixou um belo legado em todos os sentidos, ele que se destacou 

também, se destacou na vida familiar, também como empresário, na vida esportiva e, também, na 

vida política. Então ao Maury Fiorio e sua família, parabéns aí! Fica um registro, uma estrada 

bem importante, de um bom acesso aí e será lembrado, com certeza, pelo povo de Flores da 

Cunha. Era isso, Presidente. Muito obrigado! 



 

Anais 2.722, da Sessão Ordinária do dia 05 de setembro de 2022. 75 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, eu também quero endossar as 

palavras do Vereador Oscar, parabenizar a nossa suplente de vereadora Fátima, pela condução 

desse projeto de lei. Ela, diferente do projeto de lei do Vereador Diego, então aqui nós, ela está 

nomeando a estrada com o nome de uma pessoa, ela passou de casa em casa, apresentando o 

histórico do Maury Fiorio e todos os moradores daquela via então consentiram que fosse dado 

esse nome pra aquela estrada. Então é um trabalho importante, um trabalho feito com o 

consenso, com a admissão de todos os moradores, isso é mais importante ainda, porque que nem 

foi falado, às vezes a gente coloca nome alternativos pra não dar confronto entre os moradores. 

E, nesse caso, a Fátima foi muito hábil nos seus argumentos, visitando todos os moradores e 

todos eles gentilmente assinaram essa proposição da vereadora Fátima. Então amplamente 

favorável também, porque nós precisamos denominar todas as ruas que nós temos no município. 

Nós temos muitas ainda que não tem denominação e é importantíssimo, todas elas precisam ter, 

seja lá rota turística ou seja qualquer tipo de estrada de rua que não tem denominação, nós 

precisamos e é um, atribuição desta Casa, de nós Vereadores propormos esse tipo de lei. Então 

parabéns à Vereadora Fátima! E amplamente favorável ao projeto. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, público 

que nos acompanha, dizer da alegria que nós Vereadores temos quando chegam projetos dessa 

grandeza nessa Casa, homenagear pessoas florenses que contribuíram para a construção do nosso 

município. O Maury a gente viu no seu histórico na semana passada, aqui nesta Casa, dispensa 

comentários, né, todo o seu trabalho, o seu legado que deixou, diante de todo o que ele se 

dedicou para Flores da Cunha. Acredito que é uma justa homenagem, parabenizar a colega 

Fátima, pelo trabalho, pela sugestão do nome. E acredito que Flores da Cunha tem mais uma via 

nominada com uma pessoa do bem, uma pessoa que trabalhou muito para Flores da Cunha e era 

muito conhecida na nossa cidade, pelo seu carisma. E a família, com certeza, com seu baluarte, 

que era o Maury Fiorio. Então sou amplamente favorável, Senhor Presidente. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, também na semana 

passada, embora de licença, estive aqui acompanhando enquanto a colega Fátima usou a tribuna 

e falou sobre a história de Maury Fiorio e por que a escolha deste nome, né? E dispensa 

comentários, assim como os Colegas já mencionaram, uma história de vida bonita, um 

envolvimento político muito grande dentro do nosso município, tendo concorrido várias vezes a 

cargos, se não me engano até de prefeito ou vice, enfim, e como vereador também. E não tenho 

dúvidas que foi uma pessoa que contribuiu, que deixou sua marca e assim como a vereadora, 

colega Maria de Fátima Finger também deixou sua marca fazendo este projeto no curto espaço 

de tempo. Ela que está ali atrás nos acompanhando. Mas foi só um mês, né, Fátima, mês de 

agosto, mas deu tempo de fazer um projeto e, também, contribuir com estes moradores que 

também residem ali nesta via, que até então estava sem nome. Muitas vezes a gente recebe 

críticas, porque parece um projeto simbólico, um projeto de pouco valor dar nome pra uma via, 

mas eu garanto que pros moradores que moram na via que não tem um nome, faz uma diferença 

enorme, podendo ser facilitada a localização, a entrega de correspondências e demais serviços, 

que a partir do ponto que se tem um nome na via, não é só uma homenagem para a pessoa lá 

falecida ou para as pessoas que fizeram algo importante, mas sim, para os moradores que 

passarão a ter serviços mais dignos após a denominação da via. Então parabéns a toda a família 

do Maury Fiorio e, também, à colega Fátima que fez este projeto. Era isso. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 069/2022 

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 069/2022 aprovado por 

unanimidade. 

Em pauta, Projeto de Lei nº 070/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$238.856,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 
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VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente! Então esse projeto de 

lei que estamos apreciando agora, então na verdade é só pra abertura de uma rubrica, para que 

seja acomodado uma emenda parlamentar do nosso Senador Luiz Carlos Heinze, do Progressista, 

durante uma viagem que nós fizemos, no ano passado, à Brasília. Então nós fomos contemplado 

com essa, com essa emenda, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, e nós 

indicamos que fosse usado numa pavimentação de uma estrada, de uma rua lá em São Gotardo, 

que dá acesso a quatro empresas que se instalaram lá naquela comunidade. Então já tínhamos na 

LOA do ano passado, na LDO do ano passado essa previsão, através de recursos próprios, então 

precisamos, agora, abrir essa rubrica, com código diferente, para ser acomodado então esse 

recurso da emenda. Então já, de antemão, já digo que sou totalmente favorável a esse projeto, 

Senhor! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 070/2022 

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 070/2022 aprovado por 

unanimidade. 

Está em pauta, 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”. 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 Finanças e 

Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos 

e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, público que nos 

acompanha, este projeto então de lei, de autoria do Executivo, ele objetiva alterar o texto do 

artigo 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 para incluir a expressão “podendo ser prorrogado 

por igual período”. Tal solicitação decorre em atendimento a uma necessidade da Secretaria 

Municipal da Saúde, visando manter a normalidade dos serviços, pois está com dificuldades na 

contratação de médicos na especialidade de clínico geral que se disponham a atender junto ao 

Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, em regime de plantão, sábados e domingos, no horário 

compreendido entre as 07:00 e às 19:00 horas. Atualmente, o Município então tem um médico 

clínico geral que foi contratado através do processo seletivo e que se dispõe a dar continuidade 

ao trabalho que vem desenvolvendo no atendimento aos pacientes nos finais de semana. No 

entanto, para que a renovação do contrato deste profissional se torne possível, será necessário 

que a lei possibilite a prorrogação da referida contratação, com o intuito de dar continuidade aos 

serviços essenciais, sob pena de comprometer o interesse da coletividade e resguardar a saúde de 

toda a população que acessa os inúmeros serviços disponibilizados ao município. Vale destacar 

ainda, que a efetiva contratação do médico clínico geral pela Lei Municipal 3.577, de 2021, 

ocorreu em 15 de março de 2022, sendo que seu término será em 10/09/2022. Desta forma, para 
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garantir o bom andamento e continuidade dos serviços atrelados à saúde ofertados pelo 

Município, se faz necessário a aprovação deste projeto. E sou favorável a ele. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto de Lei nº 075/2022 

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 075/2022 aprovado por 

unanimidade. 

Em pauta, a Moção nº 014/2022, de Apoio à aprovação do Projeto de Lei Federal nº 3.723/2019 

a ser encaminhada para o Excelentíssimo Senhor Senador Rodrigo Pacheco, Presidente do 

Senado; e para o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Arthur Lira, Presidente da Câmara 

dos Deputados. Está em discussão. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, em primeiro lugar, eu quero 

agradecer ao João Paulo, por ter me procurado para defender esse projeto de moção de apoio, já 

digo que sou totalmente favorável. É uma lei que está tramitando na Câmara Federal desde 2019. 

Nós estamos em 2022, quase quatro anos, e ainda não foi aprovada esta lei. É uma lei que na 

verdade ela vai sofrer algumas alterações na sua lei original, de número 3.723. O projeto então 

altera e melhora a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. O objetivo principal desta lei é dar 

segurança jurídica para os cidadãos, para os CACs, que são os Clubes de Atiradores Desportivos, 

Colecionadores e Caçadores; e quem quiser ter uma arma de fogo para a prática de esportes e 

para a sua segurança, a segurança de sua propriedade e a segurança particular terem acesso 

dentro da lei para comprar armas e munições, porte e transporte, submetidos a exames clínicos e 

testes psicológicos definidos nesta lei; para terem o CR, que é o Certificado de Registro, 

controlado e fiscalizado pelo Exército; para policiais terem acesso a armamento mais moderno, 

calibres melhores para o trabalho de nossa segurança pública. Eu destaco também que ninguém é 

obrigado a comprar uma arma, mas quem quiser e se enquadrar nesta lei, que possa ter uma ou 

mais armas legalizadas, participar de competições esportivas enfim. É uma moção que nós 

fizemos, nós temos aqui vários representantes dos CACs, que são pessoas que gostam do esporte, 

atiradores, colecionadores principalmente e quem também pratica a caça, que possam 

transportar, que possam comprar, que possam trabalhar com suas armas dentro da legalidade e 

dentro da lei. Então esse projeto de lei ele simplesmente ele está atualizando e dando, que nem 

foi falado aqui, a segurança jurídica. Então eu peço aos Colegas Vereadores que nós possamos 

sim, esta Casa, várias cidades, vários municípios já assinaram essa moção de apoio e Flores da 

Cunha também não poderia ficar de fora de, dando apoio a esses esportistas. Então eu peço a 

colaboração dos Colegas e deixo bem à vontade. Quem não se sentir à vontade pra aprovar essa 

moção, que vai pela sua consciência. Então eu peço a participação, o voto para que nós possamos 

todos aprovarmos a moção e mandarmos pra Brasília, que seja o mais breve possível aprovada 

esta lei em âmbito federal. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado!   

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, durante toda a minha 

caminhada como estudante, professor e diretor de escola, nunca defendi o uso de arma, porque 

acredito no diálogo como uma forma de resolver problemas circunstanciais entre os indivíduos, 

associações, grupos e instituições. Portanto é uma convicção sociológica, é uma questão de 

princípio de vida. Também devemos ressaltar que estudiosos em segurança pública veem com 

preocupação o armamento da população. Na literatura, não existe nenhum estudo sério que 

indique que mais armas nas mãos de civis trazem benefícios para a população. Acredito que as 

armas devem estar nas mãos dos órgãos de segurança. Respeito quem defende que a arma ajuda 

a proteger a sua vida, a sua família e o seu patrimônio, mas não posso fugir daquilo que acredito 

e julgo ser mais assertivo para toda a sociedade. Este é o meu posicionamento sobre esta matéria 

legislativa. Obrigado, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 014/2022 está em 

votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, 
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confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 014/2022 aprovada por maioria. 

Votaram favoráveis: Vereador Clodomir José Rigo, Vereador Horácio Natalino Rech, Vereador 

Oscar Francescatto, Vereador Diego Tonet, Vereador Carlos Roberto Forlin, Vereador Ademir 

Antonio Barp e Vereador Luiz André de Oliveira; contrário: Vereador Vitório Francisco 

Dalcero. 

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

Mensagem Retificativa nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 009/2022 e a Mensagem 

Retificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 071/2022; para a Comissão de Finanças e Orçamento o 

Projeto de Lei nº 076/2022; para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos 

e Direitos Humanos a Nova Redação do Projeto de Resolução nº 003/2022 e o Projeto de Lei nº 

072/2022.   

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Diego Tonet. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, queria citar aqui um 

evento importante que aconteceu no último sábado, que foi o mutirão de empregos que 

aconteceu ali na Casa de Cultura e esteve movimentando bastante empresas e, também, bastante 

pessoas que estavam em busca de emprego. Se não me engano, mais de vinte empresas estiveram 

presentes, ofertando suas vagas de emprego. E, na oportunidade, eu acredito que mais de 150 

pessoas, talvez 200 pessoas estiveram circulando ali. E queira, queiramos nós que puderam neste 

momento então estar conseguindo retomar uma vaga de emprego dentro de uma das empresas de 

Flores da Cunha. Vale lembrar que esse projeto então ele faz parte também do projeto Flores 

Mais Renda, que foi apresentado recentemente aqui no nosso município, uma parceria ali entre 

as Secretarias de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento 

Econômico e Turismo aqui de Flores da Cunha, e que com certeza vai vim auxiliar muito as 

empresas na comunicação entre aqueles que estão buscando uma vaga no mercado de trabalho. E 

a grande dificuldade é que a gente ouve, enquanto vereador, por parte dos empresários de Flores 

da Cunha, que é conseguir mão de obra, né? Então muitas vezes a mão de obra talvez até ela 

exista, mas ela está ali, meia perdida, sem saber como chegar nas empresas. E nós estivemos, um 

exemplo claro ali, dá pra ver até através das fotos, (Exibição de imagens através da televisão), 

teve filas de pessoas buscando emprego em Flores da Cunha aqui, através deste evento. Até 

alguns comentários que eu faço, que isso não é de mim, mas de pessoas que estiveram ali, 

sábado, e que comentaram, só fica desempregado em Flores da Cunha quem realmente quer. Não 

é uma crítica, né, mas é diante do que foi visto ali. Existiam acredito cerca de 600 vagas de 

emprego disponibilizadas por estas 20 empresas que estiveram ali presentes. Então realmente só 

fica desempregado quem quer em Flores da Cunha, porque emprego tem e tem bastante. Então 

parabéns a todos que organizaram este projeto. Queria ainda, pra finalizar, salientar que estamos 

no mês do Setembro Amarelo, que foi um projeto de lei que eu fiz no último ano e que fala sobre 

a prevenção ao suicídio, né, este mal que atinge uma parte da nossa comunidade. Já tivemos 

pessoas que acabaram vindo a óbito em virtude deste mal que aflige também. Então no último 

ano, estive fazendo o projeto do Setembro Amarelo, este que então também é o motivo de 

estarmos aqui usando uma fita que leva o amarelo e, também, o verde, que é o projeto do 

Setembro Verde, que faz então apelo à inclusão social da pessoa com deficiência, também essas 

pessoas que devemos valorizar e, também, dar total apoio aqui no nosso município. No mais era 

isso. Fico à disposição da comunidade. E agradeço a todos pela presença nesta noite. Muito 

obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero.  
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VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, inicialmente quero 

desejar as boas-vindas ao nosso Colega Vereador que assume esse mês, o Oscar, dizer pro senhor 

que seja feliz nas suas decisões. Também gostaria de parabenizar o senhor, mais o Vereador 

Diego, o Vereador Clodo e o Vereador Luiz e juntamente com o chef de cozinha, o Maurício, 

porque prepararam e serviram um prato muito legal lá no evento Homens na Cozinha no último 

sábado. Também dizer que estamos na Semana da Pátria. E, nesse sentido, eu quero expressar 

meu sentimento de reverência ao Brasil nessa semana, com a esperança de que o verdadeiro 

sentido de pátria e patriotismo sejam respeitados, terra que acolhe, lugar de todos. E é da mesma 

forma que essa terra, sua história e cultura sejam respeitada por todos os cidadãos. Obrigado pela 

atenção e uma boa semana a todos e todas. Boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Oscar Francescatto.  

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Presidente Angelo Boscari Junior, demais 

Vereadores de todas as bancadas e o grande público que nos acompanha nesta noite e, também, 

os que nos acompanham pelo Facebook da Câmara de Vereadores. Eu queria falar sobre a 

Semana da Pátria, pois na quinta-feira, dia primeiro, estivemos na praça da Bandeira, na abertura 

da Semana da Pátria. Lembrando os bons e velhos tempos, lá estavam as autoridades, lá estava a 

execução dos Hino Nacional, Rio-Grandense e Florense. Então a Semana da Pátria começou na 

quinta-feira. Está marcado então para quarta-feira, dia sete, o desfile às 14:00 horas, aí na Borges 

de Medeiros, como de costume. Se o tempo não permitir, será adiado para o domingo, também 

às 14:00 horas. Enfim, essa Semana da Pátria, né, que nós tivemos aí, por isso que nós temos que 

dar o apoio ao patriotismo, porque naquela oportunidade lá estava a banda marcial São José. Nós 

essa semana também falamos com a outra banda estadual do Frei Caneca também que está 

treinando, a gente está ouvindo daqui o barulho dos treinos, mas eu acho que nós temos que dar 

uma atenção especial a todas as bandas dos colégios em Flores da Cunha. Falei com o Secretário 

da Educação, lá na praça mesmo, Itamar Brusamarello, para que possamos ajudar essas bandas. 

Claro que a estadual Frei Caneca e São Rafael o município não pode, né, a lei não permite, mas 

podemos buscar apoio através das empresas, onde já contatei com algumas que poderão ajuda-

los. Então Semana da Pátria aí vamos só apenas, Presidente, lamentar, que eu lamento, é um, não 

é aqui uma crítica, mas sim da nossas quatro emissoras da nossa cidade, na abertura da Semana 

da Pátria, nenhuma emissora colocou o microfone lá, pra pudéssemos ouvir nossas autoridades, 

nosso Prefeito, enfim, todos que se manifestaram, inclusive o Presidente dessa Casa, mas 

infelizmente não tivemos aí. Tendo ainda um minuto, só para dizer, que já que ocupei a tribuna 

e, na oportunidade, passei despercebido de agradecer o nosso Prefeito Municipal César Ulian, 

quando falei no, na travessia do, na construção do trevo na travessia Granja União e Lagoa Bela. 

Hoje estamos aí iniciando aí no Santa Rita, na, nessa travessia, já tivemos outros trevos, então 

parabéns a todos aí, ao Prefeito que também está em prol desses trevos para salvar vidas em 

Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até 

quarta-feira, se o tempo ajudar, a gente se encontra na Borges de Medeiros como grande 

patriotas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Carlos Roberto 

Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

pessoas que ainda nos prestigiam na noite de hoje, uma grande satisfação, Senhor Presidente, 

termos a Casa cheia, pessoas aqui prestigiando, participando e observando, né, o nosso trabalho 

aqui, em sessão, que passa além disso, que muito bem aqui alguns Vereadores já explanaram. Eu 

quero parabenizar aqui o Colega Vereador Oscar Francescatto. Que bom ter o Colega aqui 

conosco, né, depois de uma certa jornada a gente pode estar aqui, se encontrando. Que a gente 

possa desfrutar e aprender muito com o senhor, com a sua experiência, uma pessoa que já esteve 

aqui nessa Casa. Dar as boas-vindas ao retorno do nosso Colega Vereador Diego também. Falar 
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um pouquinho do evento que fizemos presença, Homens na Cozinha, onde tivemos a nossa, a 

nossa colenda Câmara cozinhando para os nossos munícipes, onde tivemos aí o pessoal da 

cozinha. Parabéns, Colegas Vereadores! Mas além disso, parabenizar também todas as entidades 

que se fizeram presentes, um evento solidário em prol da nossa comunidade, do bem comum. 

Parabenizar também o CDL que organizou isso, a Prefeitura também que cedeu o espaço. Fiz 

parte já do quadro de colaboradores do Executivo, eu sei quanto é trabalhoso, penoso organizar 

um evento desse porte, né, a responsabilidade que se tem em cima disso. Não é somente 

organização, existe outros fatores, penoso também o PPCI do evento, do local, então são várias 

questões que devem serem observadas antes de realizar um evento desses. Então deixo aqui 

meus, minhas parabenizações também. Falar do menarosto de Otávio Rocha, especialmente 

organizado pelo grupo de jovens, o JUCRI. Me fiz presente lá no dia de ontem, acompanhado do 

Colega Vereador Ademir Barp, aonde pude prestigiar várias pessoas, autoridades, o Bruno 

Debon também se fazia presente, o Élio Dal Bó, nosso Presidente do MDB, e onde pudemos, né, 

Barp, naquela comunidade prestigiar. Eu acho que essa também é o nosso papel, prestigiar, 

incentivar. Tivemos anos atípicos e agora, com a retomada, eu acho que vale o nosso, o nosso 

posicionamento, a nossa, a nossa contribuição. Então, Senhor Presidente, quero falar aqui 

também, vi algumas, algumas divulgações da imprensa, aonde divulgaram a reforma do banheiro 

da praça do Imigrante. Parabenizar a imprensa que vem, vem dando transparência também aos 

atos da Administração. Dizer que tínhamos, na legislatura passada, um valor da emenda 

impositiva do nosso vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, que destinou pra aquela, pra aquela 

obra, então apenas fazer essa, essa lembrança. E agradecer mais uma vez, Senhor Presidente. 

Fica aqui meu muito boa noite. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodo Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, eu também quero pegar um 

gancho nas palavras do Vereador Guga e parabenizar todas as entidades que, no sábado, 

participaram do jantar beneficente, nessa Casa foi também participativa. Também quero destacar 

aqui uma reportagem do jornal O Florense da última semana, até surpreso com a declaração do 

Vereador Ademir Barp, meu colega de outra legislatura, ele se tornando surpreso de uma obra 

que o Executivo está fazendo em Otávio Rocha. Se fosse eu que tivesse, o Executivo fazendo em 

São Gotardo, eu estaria agradecendo minha comunidade. Mas daí eu pergunto, Vereador 

Ademir, o senhor foi vereador na outra legislatura, o senhor tinha o prefeito que ficou oito anos 

prefeito do seu partido, o senhor tinha o subprefeito lá da comunidade, o seu vizinho, por que 

que vocês não fizeram a obra? Por que que o Executivo da época não fez a obra? Como o senhor 

mesmo falou aqui, uma obra importantíssima e nós fomos procurados sim, vereador da situação 

foi procurado, eu fui até lá, conversamos e o Executivo acatou nossa sugestão, conversamos 

numa semana com os moradores e a, o projeto já está encaminhado a essa Casa. Então só digo 

que a gente tem que ficar feliz, tem que ficar feliz quando que o Executivo se propõe a fazer uma 

obra independente da comunidade que seja, seja a minha comunidade, a nossa comunidade, que 

seja no município de Flores da Cunha. Então eu fiquei surpreso com a sua declaração, mas eu 

parabenizo o Executivo que está atendendo as demandas das comunidades. Também eu quero 

aqui destacar a questão dos trevos que nós conversamos na semana passada também, é um 

trabalho de muitas mãos, um trabalho que o Executivo, através do Prefeito César, vem 

trabalhando. Nós temos a nossa RS-122, seis ou sete demandas importantes de rotatórias de 

acessos. Está sendo feito então essa da TKA, foi começado agora, aqui no bairro União, no 

antigo restaurante Santa Rita e vai, mesmo tempo, começando lá no desvio do pedágio, lá na 

Lagoa Bela. Nós temos o de São Gotardo também, que é uma reivindicação antiga, o movimento 

é intenso e, conjuntamente com o Executivo, requisitando, vereadores fazendo indicação, 

deputados, que nós precisamos sim cobrar nossos deputados que nos auxiliem, através da EGR, 

para que essas obras aconteçam. Quanto mais obras nós tivermos no nosso município, melhor 

pra nós todos. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado! 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

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

pessoas que ainda nos acompanham, dizer de que, Colega Clodo, a surpresa foi positiva, por no 

sentido de conclusão da parte da rua que faltava, que ia até a Uva Merlot. O Bruno Debon se 

encontra ainda aqui, ele sabe, o Daniel sabe também, né, Daniel, que a gente procurou, não é 

questão da obra total, a obra em si, o que nos causou uma certa surpresa é que ela ia ser 

parcialmente feita, não a sua totalidade. Não foi feito na gestão passada, por tempo hábil, e 

porque ainda o valor da emenda não havia entrado nos cofres da Prefeitura e não seria possível 

executar com o tempo que restava na administração passada. Quando me referi que fiquei 

surpreso, não foi, que nem já falei, por causa do início da obra, foi que ela ia até um determinado 

ponto e esse vereador solicitou inúmeras vezes para que ela fosse concluída e fosse até o seu 

final. O que foi nos dito, nos foi passado, que por enquanto, tecnicamente e financeiramente, não 

seria possível executar a sua totalidade, indo até a Uva Merlot. E agora, fico feliz que ela 

continua na Merlot e será feito esse também. Conversando ontem com o Bruno, disse que será 

instalado os paralelepípedos ali paralelo ao salão. Então não é na sua totalidade, Colega Clodo, é 

apenas o restante que não ia ser feito e agora será, mas falei também que recebo com alegria toda 

vez que obras são destinadas para os nossos munícipes. Então, mais uma vez, a gente espera que 

agora ela seja concluída e outras obras possam ser feitas lá no terceiro distrito de Otávio Rocha e 

nos demais também, nas demais localidades do nosso município. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado! 

VEREADOR DIEGO TONET: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 

Senhor Presidente, ainda em tempo, gostaria de cumprimentar o procurador Fernando Foss, que 

faz presente; a Subsecretária de Cultura, Nata Francisconi, obrigado pela presença. Queria 

também fazer um comentário, na tarde de hoje, estivemos em reunião com o Prefeito e também 

veio à tona o assunto da reforma dos banheiros na praça do Imigrante, Colega Guga também 

mencionou e estava presente na reunião hoje de tarde. Foi comunicado que a mesma teve duas 

licitações, a quais foram desertas e, por isso, a obra não foi feita antes, eu acredito. E também 

vale citar, que o Colega mencionou sobre a emenda impositiva do então vereador na época, João 

Paulo Carpegiani, vale lembrar que essa emenda impositiva não era pra reforma de banheiros e, 

sim, pro projeto de iluminação. Então uma coisa não justifica a outra, né, só pra deixar bem 

claro. E também queria complementar então, falando que temos o diretor de Obras Miro 

presente, falar um pouco das obras que acontecem no nosso interior. E uma das obras que este 

vereador já foi procurado e que está sendo realizada lá em São Caetano, na capela São Caetano, 

peço que a Marina coloque algumas fotos. (Exibição de imagens através da televisão). Então 

uma obra muito requisitada, uma estrada que carecia também de melhorias e que está sendo feito 

o patrolamento, o cascalhamento para que os moradores da localidade, dos empreendimentos que 

existem no local possam então também ter uma qualidade melhor. Então parabéns toda a 

Secretaria de Obras, aqui representada também pelo Miro, que se faz presente, muito obrigado 

pelo trabalho de vocês e, também, ao Prefeito, que vem dando uma atenção especial para as 

nossas estradas do interior do nosso município. No mais era isso. Uma boa noite e uma boa 

semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

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

esta Casa nos seguintes eventos. No dia 31 de agosto, participei do pré-lançamento da 13ª Mostra 

Flores e Feira Agro Show, que será realizada de 11 a 26 de março de 2023. Esse lançamento 

aconteceu na 45ª Expointer, no município de Esteio. Pudemos lá participar, junto ao estante da 

Fetag, no pavilhão das agroindústrias, levando o nome de Flores da Cunha, né, nesse que é o 

maior palco do agronegócio de toda a América Latina, mostrando que Flores da Cunha também 

tem uma feira forte e importante, onde são comercializados bons vinhos, malhas, o agronegócio 
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como um todo, nome de Flores da Cunha também na maior feira do agronegócio da América 

Latina. Participei, no dia 1º de setembro, da cerimônia de abertura da Semana da Pátria, na praça 

da Bandeira, que além do hasteamento das bandeiras ao som do Hino Nacional Brasileiro, teve a 

apresentação da banda marcial da escola municipal São José. O tema na Semana da Pátria 2022 é 

o Bicentenário da Independência do Brasil, 200 anos aí que conquistamos a liberdade. E no meu, 

na minha manifestação, no meu pronunciamento, ressaltei a importância da educação, através de 

valores éticos e morais nas escolas, além do método pedagógico já aplicado, que a gente possa 

inserir esses valores para que os jovens tenham amor à pátria, o seu trabalho, a sua sociedade, 

transformando, assim, o nosso país em um local cada vez melhor. No dia 03 de setembro, 

sábado, participei da 4ª edição da ação solidária Homens na Cozinha, promovida pela CDL de 

Flores da Cunha, nos pavilhões do Parque da Vindima Eloy Kunz, onde uma equipe de 49 chefs, 

formada por empresários, personalidades florenses, estiveram à frente das 12 cozinhas em prol 

do jantar beneficente. O lucro do evento, que foi de mais de 70 mil reais, será revertido aí para 

cinco entidades sociais de Flores da Cunha: a Apae, o hospital Nossa Senhora de Fátima, a Liga 

Feminina de Combate ao Câncer, Mão Amiga e Upeva. Um belo evento, foi muito divertido, né, 

foi muito bem organizado. Parabenizamos a Prefeitura Municipal e a CDL e a todos os chefs, 

porque sem dúvidas o mais importante é a causa social que é realizada ali e todos estão de 

parabéns, mais um evento de sucesso. 

Agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, em especial todos que participaram hoje 

aqui, é muito importante a gente ter esta Casa Legislativa cheia, para que a gente possa 

demostrar nosso trabalho, para que a comunidade esteja engajada nos atos do Legislativo, 

contribuindo também para a melhoria contínua do nosso município. Se a comunidade está 

presente, com certeza os vereadores trabalharão sempre melhor. Então agradeço a proteção de 

Deus e a presença de todos que nos acompanharam durante esta sessão e declaro encerrada a 

sessão ordinária deste dia 05 de setembro de 2022, às 20h07min. Uma boa noite a todos e uma 

boa semana! 
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