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SESSÃO 2.724 – SESSÃO ORDINÁRIA 

21 de setembro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 21 de setembro de 2022, às 18h14min. 

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 

Daniel Gavazzoni, Chefe de Gabinete; ao Vilson Romitti, Vice-Presidente do PDT de Flores da 

Cunha; ex-vereadora Angela, demais presentes, sejam todos bem-vindos!  

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 aos Colegas Vereadores, servidores 

desta Casa e público presentes para entoarem o Hino Rio-Grandense. (Execução do Hino Rio-

Grandense).  

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 125/2022, que responde o requerimento da Câmara nº 008/2022 e informa que a 

Mensagem Retificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 071/2022 foi protocolada no dia 02 de 

setembro de 2022, em atenção ao requerimento nº 035/2022, de autoria do Vereador Carlos 

Roberto Forlin.  

E-mail da Secretaria de Administração e Governança, que encaminha o relatório das 

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

de 2022, para conhecimento dos Vereadores.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 200/2022, de autoria do Vereador Oscar Francescatto, que indica ao Prefeito 

Municipal a designação de números residenciais no interior de Flores da Cunha. 

Indicação nº 201/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que considere a instalação de um semáforo no cruzamento da rua São José com a rua 

Borges de Medeiros, próximo à Casa da Cultura. 

Indicação nº 202/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de qualquer dispositivo de redução de velocidade dos veículos na rua 

Heitor Curra, no trecho entre as ruas Andrade Neves e Tiradentes. 

Indicação nº 203/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que considere a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Dr. Montaury com 

a Rio Branco em frente à escola estadual São Rafael. 

Requerimento nº 037/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer a convocação de 

sessão solene para o dia 06 de outubro do corrente ano para a concessão de homenagem à Liga 

Feminina de Combate ao Câncer de Flores da Cunha, em celebração pelos 25 anos de fundação 

da entidade, nos termos do artigo 199A, do Regimento Interno desta Casa. 

Moção nº 015/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Promotor de Justiça, Senhor Stéfano Lobato Kaltbach, pelos 26 anos de 

atuação à frente da Promotoria de Justiça de Flores da Cunha. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 
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Ofício do Comandante da 2ª Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar, Capitão Daniel 

Tonatto, que solicita a cedência de uso do espaço na Tribuna Livre desta Casa, no dia 29 de 

setembro de 2022, a fim de tratar sobre a segurança pública de Flores da Cunha.  

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

atendimentos realizados no mês de agosto de 2022, para conhecimento dos Vereadores.  

E-mail do Centro Empresarial de Flores da Cunha, que encaminha convite para participar da 

palestra “Brasil 2022: Eleições, reformas e a modernização do país”, com o Senhor Fernando 

Schüler, no dia 29 de setembro de 2022, às 19:00 horas, na sede da entidade.  

E-mail da Gerência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal de Caxias do Sul, que 

informa a transferência de recursos do Orçamento Geral da União nº 934678/2022, no valor de 

R$481.104,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e cento e quatro reais), para a pavimentação de 

trecho da via urbana – avenida 25 de Julho em Flores da Cunha.      

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

Vereadores; assessores e servidores da Casa, nosso cumprimento especial à ex-vereadora 

Angélica; nosso Chefe de Gabinete, o Daniel; aliás, Angélica não, a Angela; o Chefe de 

Gabinete, o Daniel; o Vilson Romitti, o Vice-Presidente do PDT; demais pessoas aqui presente e 

os que nos acompanham através do Facebook. Faço a defesa hoje de uma solicitação que 

protocolamos na última semana, a pedido da comunidade escolar e da direção da escola e, 

também, do Seu Cedir Bassani, para que o Executivo instale um semáforo na rua Dr. Montaury 

em frente à escola São Rafael. Esta rua tem um elevado fluxo de veículos, pois corta a cidade no 

sentido leste-oeste, é a nossa principal via para o deslocamento de veículos da área urbana, da 

sede do nosso município para a RS-122. Assim sendo, acredito que se dispuséssemos do 

semáforo neste ponto em específico, ele ordenaria o trânsito na frente da escola nos horários da 

entrada e saída dos alunos, professores e demais funcionários. Portanto, solicito ao nosso Senhor 

Prefeito Municipal que considere esta indicação, uma vez que o número de veículos transitando 

nas nossas vias cresce anualmente e necessitamos pensar, com urgência, em alternativas para a 

ordenação do trânsito principalmente nas áreas escolares. Obrigado, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

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

Vereadores; servidores da Casa, Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, Vilson Romitti que nos 

visita nessa noite, a ex-vereadora Angela, a imprensa e os que nos acompanham nas mídias 

sociais. Senhor Presidente e Colegas, protocolamos nessa semana que passou um pedido ao 

Prefeito Municipal para que considere a instalação de um semáforo no cruzamento da rua São 

José com a rua Borges de Medeiros, próximo à Casa da Cultura. Essa indicação tem como intuito 

de amenizar este ponto de congestionamento e possíveis acidentes nessa esquina. Como a rua 

Borges de Medeiros corta a cidade no sentido norte-sul, é importante via de deslocamento de 

veículos na área urbana da sede do município para a RS-122, assim tendo elevado fluxo de 

veículos por esta via arterial. Pensando que seria fundamental que dispuséssemos de um 

semáforo nesse ponto em específico, a fim de ordenarmos o trânsito no centro da nossa cidade. 

Portanto, solicitamos ao Prefeito Municipal que considere essa indicação, uma vez que o número 

de veículos transitando por nossas vias cresce anualmente e necessitamos pensar, com urgência, 

em alternativa para a ordenação do trânsito principalmente nas vias centrais. Então a gente sabe, 

é aqui próximo aqui a nós e sempre há um congestionamento principalmente no horário do meio-
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dia e no final da tarde ali, é um cruzamento bastante intenso nas nossas ruas aqui, próximos ao 

Centro Administrativo e à Casa da Cultura. Então a gente solicita ao Prefeito Municipal uma 

atenção também nesse local para a instalação de um semáforo aí que ajudaria e muito todo o 

nosso trânsito. A outra indicação, número de 202, onde indicamos ao Senhor Prefeito Municipal 

a instalação de qualquer dispositivo que objetive reduzir a velocidade dos veículos na rua Heitor 

Curra, no trecho entre as ruas Andrade Neves e a rua Tiradentes, também aqui próximo ao 

Centro Administrativo. Essa solicitação está sendo apresentada pelo fato desta via ser perigosa 

devido à velocidade desenvolvidas pelos motorista de veículos que reiteradamente não respeitam 

os limites de velocidade. Portanto, para inibir a velocidade que possa ocasionar algum tipo de 

acidente, solicitamos ao Prefeito Municipal que providencie algum mecanismo para reduzir a 

velocidade desses veículos de modo que o condutor possa averiguar que o local possui recurso 

que resulte na diminuição da velocidade e evita maiores danos pessoais e materiais. Então aqui 

próximo ali à academia Viva Vida, aqui na Heitor Curra, onde é desenvolvido uma velocidade, 

por muitos, acima e sempre oferece risco a pedestres e pessoas que transitam nesse local. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Transfiro a Presidência ao Vereador Clodomir José Rigo para fazer 

uso do Grande Expediente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Concedo a palavra ao Vereador Angelo Boscari 

Junior para uso da tribuna. O senhor tem quinze minutos.     

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos! Saúdo aos 

Colegas Vereadores, aos demais que nos assistem e já citados no protocolo. E venho a essa 

tribuna pra falar sobre alguns assuntos. Hoje, dia 21 de setembro, comemoramos o Dia da 

Árvore e é muito mais do que uma data simbólica, trata-se de uma oportunidade para que todos 

tomem consciência a respeito da preservação das diferentes espécies e do papel de cada um sobre 

esse tema, sobre o meio ambiente. Porém, não há muito o que celebrar, visto que o 

desmatamento na Amazônia, em agosto deste ano, explodiu em relação ao mesmo mês do ano 

passado. Foram derrubados 1.661 quilômetros quadrados de floresta, um aumento de 81% em 

relação aos dados de 2021. O valor é o segundo maior do histórico recente do bioma e a área 

desmatada pode ser considerada do tamanho da cidade de São Paulo. Sabemos que o Brasil é um 

país que preserva, mas quem preserva são os pequenos produtores, os, aqueles que devem 

preservar perante a lei, inclusive esse que vos fala também possui propriedade rural e tem que 

preservar lá 20% das nossas áreas, até mais em algumas ocasiões, mas não é o pequeno produtor 

que é o problema. Este está cumprindo a lei, porque se ele cortar uma árvore, vai pagar, vai 

sofrer as penalidades. Eu cito aqui um desmatamento ilegal, esse que, que acontece na 

Amazônia, isso que a gente tem que atentar e exigir maior fiscalização, porque é um crime, um 

crime ambiental pessoas que acabam desmatando desenfreadamente ou promovendo garimpos 

ilegais lá na Amazônia, em regiões de fronteira. Essa é uma política que deve ser aplicada no 

Brasil, a de fiscalização, para que a mesma lei seja aplicada tanto para esses que desmatam a 

floresta amazônica quanto nós, pequenos produtores, que temos que preservar nossas áreas. As 

consequências são sentidas por todos. Um exemplo é a crise hídrica e energética que nosso país 

enfrentou aí nos últimos dois anos por causa da falta de chuvas. O desmatamento torna o clima 

mais seco e quente, além de reduzir a biodiversidade. O Dia da Árvore passou a ser comemorado 

ainda no século XIX, quando o desmatamento já preocupava. No Brasil, a escolha do dia 21 de 

setembro se deu por o inverno terminar e a primavera iniciar no dia 23 de setembro. É uma 

oportunidade pra abordar o tema e tomar consciência acerca da nossas ações em prol da 

natureza. Também é um momento importante pra entender como as políticas públicas podem 
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ajudar na preservação da natureza, principalmente porque o Brasil é um país de grande 

diversidade. Portanto eu repito, que a gente deve sim cobrar nossos representantes, que tenha 

uma política mais severa no que tange à fiscalização do desmatamento a nível de Amazônia e 

todos os biomas do Brasil aí. Então a gente deve se atentar a isso, deve cobrar dos nossos 

candidatos, ainda mais agora, em momentos de eleição, que o meio ambiente também seja 

tratado, não só, o Brasil vai ser o celeiro do mundo com certeza. O Brasil tem todas as condições 

de alimentar o mundo devido à sua extensão territorial, agricultura forte, desenvolvida, cada ano 

sendo melhor explorada, mas a produtividade, a produção deve andar junto com a preservação, 

porque sem água, sem árvores, sem ar puro a gente não vive. E a gente, com toda a extensão 

territorial, a gente consegue fazer as duas coisas com certeza, basta uma política mais voltada pra 

isso. Nesta quarta-feira, também se comemora o Dia Nacional da Luta da Pessoa com 

Deficiência objetivando a conscientização da população sobre a importância do desenvolvimento 

de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Então a gente tem que também 

atentar a isso. Recentemente vi matéria sobre quanto é acessível, quanto são acessíveis os 

municípios do Rio Grande do Sul. Muitos já têm trabalhado, Flores da Cunha já se trabalha com 

o piso tátil, está aqui o Bassani que faz esse trabalho, que onde tu faz uma calçada nova, tem que 

ter o piso tátil. A nossa Casa Legislativa tem banheiro com acessibilidade, acesso ao plenário. 

Cada um fazendo a sua parte, cada esfera pública fazendo a sua parte, a gente vai dar acesso pras 

pessoas. Aprovamos aqui também que todas as bibliotecas devem ter um percentual de livros 

acessíveis para deficientes. Então cada, cada esfera do governo deve fazer a sua parte pra que 

cada vez mais a gente possa dar acesso às pessoas. E também vejo na, na televisão sendo 

veiculado aí uma matéria muito interessante das Apaes, que dizem que os candidatos agora, 

falando mais um pouquinho de eleição, eles devem não só postar depois que fazem ajuda pra 

Apae, mas sim, fazer efetivamente, ir lá, auxiliar, mandar recurso, criar políticas públicas na 

defesa de quem tem qualquer tipo de deficiência e é, isso a gente também tem que cobrar do 

nosso candidatos. Aproveitando que estamos aí a onze dias da eleição, momento muito 

importante da democracia no Brasil, a gente tem que ver as propostas, não só porque o candidato 

é da minha região ou, obviamente que sendo mais próximo, a gente consegue cobrar mais, mas 

estamos a onze dias da eleição, muito se fala em candidato à presidência, mas devemos atentar 

muito para os candidatos a deputado federal, estadual e senador, que são o Poder Legislativo que 

avaliza as decisões do Executivo, eles são os fiscais, assim como nós vereadores. Então a gente 

tem que votar bem, lembrar em quem votou e cobrar. Assim como nós vereadores somos 

cobrados aí na rua, devemos cobrar dos nossos deputados para que eles legislem pelo bem e pela 

maioria e eles são nossos representantes lá. O Poder Legislativo é muito importante, assim como 

no âmbito municipal, o estadual e federal também. Portanto vamos escolher com bastante 

consciência o deputado estadual, o federal e o senador para que eles possam fiscalizar, cobrar e 

atuar de maneira positiva para que o nosso país se torne um lugar cada vez melhor. Então a gente 

está aí se aproximando da eleição e é um apelo que faço, que votemos e que votemos bem e 

depois possamos cobrar desses nossos representantes. No mais era isso, Senhor Presidente. 

Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado e uma boa noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo 

Boscari Junior.  

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

Vereador Clodomir José Rigo.    

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores; público já citado no protocolo, sejam todos bem-vindos nesse dia 21 de setembro. 

Como o Vereador Angelo comentou antes, a onze dias da eleição mais importante do povo 

brasileiro, aliás, onze é um número bem sugestivo para todos nós. E dizer que a eleição mais 

importante é sempre a próxima eleição. Então nós estamos diante de um cenário diferente, de 

uma campanha diferente, onde que a gente não vê aquele ritual de bandeiras nas ruas, adesivos, 
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panfletagem. Hoje está trabalhando muito mais na mídia social. E, em cima dessa eleição 

também, eu quero dizer que eu já tenho meus votos, meus cinco votos decididos, mas a maioria 

das pessoas ainda tem dúvidas devido à polarização, todo mundo está polarizando entre os 

candidatos a presidente, o Bolsonaro, e o outro candidato. Até em cima dessa situação, esse final 

de semana, um amigo meu me disse que ele foi numa festa, no sábado, no interior de uma cidade 

vizinha, e aí convidaram ele pra servir mesa. Daí ele chegou lá e viu que tinha a numeração das 

mesas, chegou até o 12, pulou e foi pra mesa 14. Aí ele pediu a explicação do por que, aí diz que 

o noivo proibiu de colocar o doze mais um na mesa, então por isso que, então são, é a 

polarização, é essas atitudes que está levando a política desse ano. Em cima desse texto, dessa, 

dessa fala da política, eu trouxe aqui um texto de José Roberto Marques sobre a ingratidão e os 

seus males, pra gente analisar, escutar e cada um levar pra si nos seus atos durante a vida, 

durante o trabalho, durante, nós como membros públicos. A ingratidão acho que é, é uma, é uma 

doença lenta, mas as pessoas que cometem não sofrem, mas quem é, quem sofre a ingratidão é 

que leva, que sofre as causas, né? Então você já ajudou alguém, por algum motivo, e não ouviu 

nem mesmo um obrigado? Já prestou auxílio quando um amigo estava em situação difícil e 

quando precisou dessa mesma ajuda, sentiu que ninguém estendia a mão para você? Se você já 

passou por, pela, por alguma dessas situações, então certamente conhece o sabor amargo da 

ingratidão. A ingratidão nada mais é do que a falta de gratidão, sendo considerada uma expressão 

de egoísmo que prejudica os relacionamentos entre as pessoas. Neste artigo, vamos entender os 

motivos pelos quais algumas pessoas agem dessa maneira e por que é importante ser grato. A 

gratidão é uma virtude. Ela consiste na manifestação do reconhecimento de alguém que fez algo 

de bom para nós. Além disso, ainda que não seja uma obrigação, é de bom tom que possamos 

retribuir a ajuda recebida em direção à pessoa que nos ajudou, quando surgir a oportunidade. 

Pessoas verdadeiramente gratas são mais felizes e otimistas, pois reconhecem o lado positivo 

uma das outras. Além disso, são vistas com mais simpatia e empatia, o que lhes ajuda a estreitar 

os laços de amizade e companheirismo. Assim, quem faz um gesto positivo em relação a alguém 

tem mais chances de receber esse mesmo gesto em troca, ao menos na teoria. Já quem é ingrato, 

por sua vez, tem um comportamento completamente diferente. Quando percebe que alguém tem 

um gesto positivo em sua direção, age como se a pessoa não estivesse fazendo mais do que a 

obrigação. Mais do que isso, há alguns tão ingratos que ainda reclamam da ajuda recebida, sem 

manifestar qualquer tipo de reconhecimento. Segundo diversos estudiosos do comportamento 

humano ao longo do tempo, a ingratidão é compreendida como uma das mais terríveis, 

condenáveis e maléficas atitudes de uma pessoa. Conforme citamos acima, ela geralmente surge 

quando a pessoa que recebe a boa ação se considera extremamente merecedora dessa ajuda, 

como se outro estivesse apenas cumprindo uma obrigação. Por isso, a ingratidão está 

frequentemente associada a um sentimento de superioridade em relação ao outro. Além disso, os 

ingratos tendem a ser pessoas egoístas e vaidosas que, por nunca fazerem nada de bom em 

relação ao outro, também são incapazes de reconhecer quando alguém faz algo positivo em sua 

direção. É aquela velha história de que quem não é bondoso, não consegue ver a bondade dos 

outros. As manifestações de ingratidão também podem residir no fato de que a pessoa quer todo 

o reconhecimento de alguma conquista para si. Por não querer dividir o momento de graça, 

simplesmente apaga da memória todas as pessoas que o ajudaram, para que, na sua versão da 

história, ela tenha alcançado os seus objetivos apenas por seus próprios méritos. E o pior de tudo 

é que essas pessoas, muitas vezes, nem sequer têm consciência de serem ingratas e do mal que 

causam as outras pessoas. Uma pessoa ingrata fere os sentimentos daqueles que tiveram atitudes 

positivas para com ela. As vítimas desse gesto cruel sentem-se tristes, injustiçadas, 

decepcionadas e desvalorizadas. Além disso, como qualquer pessoa vítima do egoísmo, podem 

também ficar com raiva e desistir de ter boas ações, ao menos em relação ao indivíduo que teve a 

atitude ingrata. Assim como a gentileza gera a gentileza, pode-se dizer também que a ingratidão 

gera a ingratidão. É claro que ninguém deve obrigar ninguém a retribuir um gesto positivo. No 

entanto, não custa nada dizer um muito obrigado à pessoa que prestou o auxílio. São apenas 

quatro sílabas que fazem toda a diferença na relação entre as pessoas. Por falar em relação, é fato 
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que a ingratidão pode até mesmo por fim a amizades, namoros e parcerias profissionais. Quando 

o marido não reconhece as atitudes positivas da esposa, ou vice-versa, o romance esfria. Quando 

um empregado não tem o seu valor reconhecido na empresa em que trabalha, a sua motivação 

desaparece. Quando um amigo se sente esquecido por outro, a amizade enfraquece. Assim, pode-

se concluir que a falta de gratidão afasta as pessoas e as torna cada vez menos dispostas a ajudar 

aquelas que foram ingratas inicialmente. Isso dá início a um círculo vicioso que afasta os 

indivíduos uns dos outros cada vez mais. Em compensação, a gratidão é uma virtude apreciada 

em basicamente todas as culturas humanas. Se alguém teve um gesto positivo ou ofereceu ajuda 

em um momento difícil, dizer obrigado e, se possível, retribuir a esse gesto, são formas de dizer 

o quanto você ficou feliz em saber que tem com quem contar. Além do mais, é uma maneira de 

mostrar à pessoa que o ajudou que você também está disposto a ajudá-la quando for preciso. 

Portanto, ao contrário da ingratidão, esse gesto mostra que as pessoas não se consideram 

superiores as outras, mas sim, iguais entre si. Aquele círculo vicioso do mal que a ingratidão gera 

é substituído por um círculo vicioso do bem, em que cada boa ação gera gratidão e, 

consequentemente, novas boas ações como retribuição. Por isso, o ato de agradecer une as 

pessoas, fortalece as amizades, as parcerias profissionais, motiva os colaboradores das empresas, 

aquece os relacionamentos amorosos e torna as relações familiares cada vez mais sólidas. 

Concluindo, seja grato com todos aqueles que o ajudarem e, se puder, retribua. Apenas 

certifique-se de que a sua manifestação desse sentimento nobre não seja mal interpretada. E 

você, já teve que lidar com a ingratidão de algum amigo, familiar ou colega de trabalho? Como 

você lidou com a situação? Então eu quis trazer esse texto porque a gente, como eu falei antes, 

nós somos entes públicos, a gente vive uma constância no dia a dia, não que a gente tenha a 

obrigação como vereadores ou como políticos de ajudar as pessoas, mas a gente tem a obrigação 

de escutar, de entender, de poder ter um diálogo aberto com as pessoas, falando sempre a 

verdade. Eu, no meu caso, eu já participei de três campanhas e isso reflete muito durante a 

campanha de cada um. Os seus atos de campanha se refletem depois que você está eleito, 

dependendo do que você prometer, do que oferecer e as pessoas têm o direito de cobrar. Mas 

essa ingratidão que eu quero me referir aqui é naquelas ações que você faz sem querer nada em 

troca. Nós temos, na nossa cidade, exemplos fantásticos de pessoas, de entidades que exercem 

esse poder de poder auxiliar, de poder ajudar as pessoas independente de classe, de valor, da, as 

entidades trabalham e as pessoas vão, trabalham por gratidão, por poder fazer o bem por outra 

pessoa, para, por se sentir bem em fazer o bem. Eu também me coloco nessa situação e, hoje, 

através de uma campanha política, nós estamos aí a dez, onze dias de nós escolhemos nossos 

representantes, também vem em conta quem nós podemos auxiliar, trabalhar para que sejam 

eleitos. Eu acho que todos nós vereadores temos os nossos, as nossas preferências dos candidatos 

estadual, federal, governador, senador, presidente ou presidenta, que cada um possa, sim, 

escolher. Eu levo muito em conta as pessoas que me ajudaram quando eu precisei, que ajudaram 

o município, que dão um retorno para o município, que é fácil às vezes um candidato aparecer 

aqui uma vez cada três, quatro anos, prometer várias coisas, não cumprir. Não é disso que nós 

precisamos. Nós precisamos é de parcerias. Também não quero só me referir aqui ao valor, que 

hoje a gente trabalha muito com emendas, não somente de valor em emendas, mas quando que o 

município, quando que nós precisamos de algum auxílio, mesmo na esfera estadual tu precisa um 

auxílio no governo estadual, que nós tenhamos essa ajuda de nossos representantes, que nós 

podemos ter fácil acesso principalmente, né, Vereador Angelo, que a gente possa pegar o 

telefone, ligar, falar diretamente com o nosso representante, isso é, é uma vantagem enorme pra 

nós que estamos como, como entes públicos, né? No momento de, de alguma necessidade, que a 

gente possa ligar pro nosso representante, fazer o pedido ou se não der para fazer um encontro 

pessoal daqui a, daqui a pouco a gente consegue, através de uma ligação, resolver uma situação 

que está difícil, sempre beneficiando o município. Então eu quis trazer essa forma de ingratidão, 

porque às vezes, até como o nosso Executivo Municipal, às vezes a gente vê, não só de hoje, os 

executivo que passaram também, muitas pessoas que vão lá no celular e reclamam e difamam e 

ofendem e fazem mil e um pedidos, mas na hora que o reconhecimento do Executivo ve m, que a 
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obra é feita, que é atendido um pedido daquela pessoa, simplesmente obrigado, agradecer o 

Executivo. O Executivo poderia ter feito a obra em qualquer outro lugar, não naquela, naquele 

local que estava sendo pedido, que ela é, que nem eu falo das emendas, se nós não formos pedir 

emendas pros nossos deputados, eles podem mandar pra Antônio Prado, pra São Marcos, pra 

Vacaria e nós ficamos sem. Então nós temos que reconhecer esses trabalhos e principalmente 

agradecer sempre que nós formos atendidos. Esse é o meu pensamento. Obrigado pela atenção 

de vocês! Tenham todos uma boa noite e uma boa semana! Obrigado! 

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

Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Retiro, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao Grande Expediente com os, perdão! Encerrado o Grande Expediente, 

passamos ao intervalo de cinco minutos para a organização da pauta da Ordem do Dia. 

(Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Redação Final 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em 

que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então esse Projeto de Lei 

Complementar nº 9 ele tem algumas alterações pontuais pra se adequar à Lei 166, que foi 

aprovada lá em dezembro de 2021, e a principal das alterações é a contribuição especial do 

empregador, que no caso seria o Executivo, então foram feito algumas alterações pra quitar um 

débito que tem esse fundo com os servidores públicos. Pra vocês terem uma ideia então, 2023 

nós tínhamos na lei passada um percentual de 11.71, vai ser passado para 16.29; 2024 nós 

tínhamos um percentual de 17.73, vai ser passado pra 24.44; e assim, sucessivamente, por um 

período de 35 anos. Então o que nós podemos concluir que essas alterações eram necessárias 

para adequar o plano de custeio financeiro apurado no cálculo atuarial de 2022, para manter o 

equilíbrio financeiro do Fuprev, então com a necessidade de cumprimento da noventena, no 

caso, nós temos que aprovar essa lei agora até no dia 30 de setembro, para que logo, em janeiro, 

já possa ser aplicado esse percentual de contribuição então do Executivo Municipal. Então eu 

peço aos Colegas que possam juntamente aprovarmos, para que o Executivo possa sim fazer 

essas adequações a essa nova lei. Era isso, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Redação Final do Projeto de 

Lei Complementar nº 009/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os 

contrários votem não. Por gentileza, confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). 

Redação Final ao Projeto de Lei Complementar nº 009/2022 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, Redação Final 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões 

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

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

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto está em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, estamos então 

apreciando o projeto que autoriza que o Município firme um termo de cooperação com o Senai. 

Então, na última semana, também estivemos visitando aquela estrutura, podendo ver um pouco 

de, dos serviços que são oferecidos lá pra nossa comunidade. E o principal objetivo então deste 

projeto é ampliar a gama dos cursos oferecidos pelo Senai no município, aumentando a oferta, a 

disponibilidade de capacitação gratuita e de qualidade aos cidadãos florenses nos termos do 

programa Flores Mais Empreendedora. E com incentivo então municipal, também serão abertos 

novos cursos com direcionamento ao mercado moveleiro e mecânico, realizando então uma 

necessária ponte entre a demanda crescente da indústria e a mão de obra futuramente capacitada, 

gerando emprego, cidadania e renda para os florenses. Então como a gente já percebe, 

conversando com diversos empresários aqui do nosso município, existe uma carência muito 

grande entre as empresas na forma de encontrar mão de obra capacitada. Então acredito que esse 

projeto, esse termo de cooperação entre o Município e o Senai vem em boa hora e com certeza 

vem pra que possamos ter uma mão de obra mais qualificada dentro do nosso município, 

atendendo, assim, as empresas que muito buscam e que carecem tanto de, da mão de obra em 

nosso município. E, portanto, sou favorável! 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, como sabemos, o 

Senai tem como objetivo estimular a inovação industrial por meio da educação, consultoria, 

pesquisa aplicada e serviços técnicos e tecnológicos. O Senai é um dos cincos maiores 

complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Reconhecido como 

modelo de educação profissional pela qualidade dos serviços prestados e pelos formatos 

educacionais diferenciados e inovadores, capacita trabalhadores aptos a contribuir para o 

desenvolvimento da indústria. Como é de nosso conhecimento, infelizmente temos trabalhadores 

com pouco poder aquisitivo em nosso município e encontram dificuldades em obter a formação 

profissional necessária para atender a demanda do mercado de trabalho. Portanto, com parceria 

entre o Poder Público Municipal e o Centro Empresarial, a escola do Senai possibilitará a 

qualificação da mão de obra necessária para atender os setores primários, secundários e terciários 

de nosso município. Portanto sou favorável a este termo de cooperação. Obrigado, Senhor 

Presidente!  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

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

também minhas considerações em relação ao termo de cooperação, mais precisamente ao PL 

071, aonde trata dessa parceria entre Senai e Prefeitura, Executivo. Vejo com bons olhos. 

Tivemos a oportunidade também de ver, com os nossos próprios olhos, a estrutura que foi feita 

junto ao Centro Empresarial, um complexo fantástico pra nossa comunidade, o nosso jovem, 

aquele aluno que está no ensino médio, que pretende ter uma profissão que vale muito nos dias 

de hoje. Conforme a gente teve uma explanação por diversas pessoas do ramo e que o nosso 

município também, hoje, carece dessa mão de obra qualificada, o nosso empresário que precisa 

de uma mão de obra qualificada sente grande necessidade hoje, no município, e acaba buscando 

mão de obra de fora. Então acho que é uma oportunidade tanto pra nós estar, hoje, aprovando um 

projeto desses pra que a gurizada que está vindo aí, do ensino médio, também tenha essa 

oportunidade de ter uma profissão e aqui no município, né? Então vejo com bons olhos, também 

sou favorável a esse projeto e que ele traga bons frutos pra todo o empresariado do nosso 

município. Era isso. Meu muito obrigado!  
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VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu também quero contribuir 

nas falas dos Colegas Vereadores, acho que é um projeto muito importante, visto que o 

Executivo está fazendo um esforço redobrado para que nós consigamos dar oportunidade pra 

mais pessoas principalmente aquelas pessoas que hoje estão desempregadas. Nós vimos, nós 

comentamos na semana passada também, que foi feito a formatura de uma turma que fez, ele é o 

curso de eletricista predial, nós temos uma turma fazendo curso de costureira, logo em seguida 

começará também uma turma fazer o curso de soldagem, para que pudéssemos ter mão de obra 

qualificada na nossas empresas. Então esse termo de cooperação e na realização do programa 

Flores Mais Empreendedora, que é um programa que está muito ativo aqui no nosso município, 

ele vai propiciar que o Município possa, através desse convênio, comprar as vagas, comprar as 

vagas junto ao Senai para as pessoas que não tem condições de realizar um curso técnico no 

Senai. E então o Município faz esse aporte financeiro, contribuindo para que nossos, as pessoas 

do nosso município, as pessoas que tem interesse em se formar, ter um curso técnico, que 

possam se inscrever e participar gratuitamente, subsidiado pelo Executivo Municipal. Então já 

sou amplamente favorável a esse projeto. 

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e demais 

pessoas aqui citadas. Em relação a esse projeto de lei em relação ao Senai, eu diria que é um 

sonho que está sendo concretizado em Flores da Cunha. Porque ainda lembro-me dos anos 70 

quando os pais não falavam tanto de mandar um filho para a faculdade, mas sim para fazer um 

curso no Senai. E até então, até bem pouco tempo, até atualmente, é comum de ver jovens de 

Flores da Cunha fazendo cursos do Senai em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e até em Antônio 

Prado. Então Flores da Cunha está dando um passo muito importante nesse sentido. Eu acho que 

o Senai ele vem dar uma mão de obra especializada, que faz falta hoje, na hora de fazer um 

currículo numa empresa falta especialização, então o Senai está muito bem-vindo em Flores da 

Cunha. Nós visitamos, tivemos a oportunidade de todos Colegas Vereadores visitar aquele 

empreendimento, sem dúvida alguma está de parabéns. Eu também, a exemplo do Clodo que já 

revelou seu voto, totalmente favorável a esse projeto entre Prefeitura e Senai. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; pessoas que ainda nos 

acompanham. Firmando esse termo de cooperação com o Senai, eu acredito que vem de encontro 

a uma demanda antiga do nosso município. Flores da Cunha está inserida numa região de um 

potencial muito grande de indústrias, seja metal mecânico, seja moveleira, seja nas partes 

também da eletrônica, então o Senai ele oferece esses cursos. E como vimos na, o dia 14, na 

última quarta-feira, a grande procura que tem esses jovens para se profissionalizar, para buscar 

conhecimento técnico. Então esse termo de cooperação é muito importante para, não só para 

Flores da Cunha, mas também para a região, que acredito que ele será procurado também por 

pessoas que vem de outros municípios, vem morar em Flores da Cunha, talvez muito também 

para poder fazer esse curso profissionalizante. Então é em boa hora que vem o nosso Senai com 

esses cursos e toda a estrutura que está se oferecendo aqui no nosso município para que possa 

sim ter a execução de todos esses trabalhos e todo essa profissionalização dos nossos jovens. 

Então já também já adianto o meu voto, sou favorável, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto, Redação Final do 

Projeto de Lei nº 071/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários 

votem não. Por gentileza, confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Redação Final 

do Projeto de Lei nº 071/2022 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, 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”. 

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

projeto tramitou. 
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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, este projeto então ele 

apenas altera um dispositivo lá da Lei Municipal nº 3.440, que é de 02 de outubro de 2019, onde 

na época se autorizava o Executivo Municipal a doar então ao Estado do Rio Grande do Sul um 

terreno, uma área de terras para a construção da sede da Defensoria Pública do município. Esse 

terreno que fica basicamente atrás da onde que é o Fórum, hoje, aqui em Flores da Cunha. Então 

como passaram os três anos e como determinava a lei, na época, caso não fosse realizada 

nenhuma construção dentro do período de três anos, então esse, automaticamente esse terreno ele 

retornaria de posse ao Município. E para permitir então que ainda estender esse prazo de modo 

que se possa ainda ter condições do Estado realizar a construção dessa sede, então esse novo 

projeto, essa alteração no projeto prevê mais três anos de, para que o Estado então possa estar 

fazendo então a execução desta obra. E sou favorável a este projeto. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 073/2022 

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

votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 073/2022 aprovado por unanimidade.  

Em pauta, 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

do resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, público 

presente, então esse projeto vem de encontro ao que nós aprovamos então a parceria entre o 

Poder Público e o Senai. Então aqui o Município está se dispondo a fornecer equipamentos, 

máquinas para o Senai, para que seja idealizado então esses cursos de profissionalização de mão 

de obra aqui no nosso município. Então com esse valor de um milhão e duzentos mil reais, o 

Município estará adquirindo um exaustor a vácuo, um centro de usinagem CNC e uma cabine de 

pintura. Então esses equipamentos serão entregues com permissão de uso para o Senai, em 

contrapartida, o Senai dará toda a estrutura de profissionais e outros, e outros aparelhos que 

precisam para a condição desses cursos, dentro da parceria então que foi aprovado entre o 

Município e essa escola de, do Senai, de aprendizagem industrial. Então somos totalmente 

favoráveis ao projeto. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 074/2022 

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 074/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

do resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  
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VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então esse projeto de lei que nós 

estamos analisando aqui é pra incluir então uma, mais um trecho da pavimentação da rua Uva 

Moscato, lá em Otávio Rocha. Nós já tínhamos comentado que o Executivo estava fazendo uma 

obra naquela rua, que não contemplava toda a extensão dela, então a pedido dos moradores, a 

própria diretoria daquela comunidade, o Executivo então está trazendo esse aditivo de 210 mil 

reais para a pavimentação de 105 metros de asfalto e drenagem então dessa rua (Uva) Moscato 

até a uva, a rua Uva Merlot. Então é um valor que a gente está disponibilizando para que seja 

concluída aquela obra, para beneficiar mais uma vez então a comunidade lá de Otávio Rocha. 

Uma comunidade pujante, que é promovedora de vários eventos e necessita, acho que é uma das 

únicas comunidades que tem o seu salão paroquial, o salão de festas e a igreja que não é todo ele 

pavimentado. Então com esse recurso, será executado mais uma etapa daquela, naquela 

comunidade para a melhoria e benfeitoria para os, para as pessoas que visitarem aquela, e 

principalmente pros moradores daquela rua também. Então amplamente favorável. 

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

que nos acompanham, complementando assim então, esses 210 mil reais fazem complemento à 

emenda que foi colocada naquela rua, uma das ruas mais importantes lá do distrito de Otávio 

Rocha, que ela fica atrás, aos fundos da igreja matriz e do salão paroquial, e ela é de uma grande 

importância para a nossa comunidade, o nosso terceiro distrito. Então houve, num primeiro 

momento, uma certa dificuldade ainda na questão da execução total da rua e, agora, ela acaba 

acontecendo. Então é com alegria que a gente aprova projetos como esse sempre que eles trazem 

benefícios para as nossas comunidades, principalmente as comunidades do interior que tanto 

necessitam de pavimentação. Então acredito que com a execução desse pavimento, dessa obra, 

muito ganhará a comunidade e os moradores que usam, usufruem e tem as suas casas próximas a 

essa rua. Então a Uva Moscato sim, agora, estará toda ela pavimentada. Então sou amplamente 

favorável, adiantando já o meu voto, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 076/2022 

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 076/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Lei nº 078/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$12.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, o projeto então que 

apreciamos destina-se a criar rubrica de despesa para garantir o pagamento de servidores 

contratados temporariamente. Essa rubrica então ela será utilizada nos casos de licença ou 

afastamento de servidor na área de serviço social e psicologia. E tendo em vista a necessidade de 

dar continuidade aos atendimentos de famílias acompanhadas pelo CRAS e CREAS, e 

considerando também então que a lei orçamentária em vigor não contempla a rubrica de despesa 

para a finalidades elencadas, então faz necessário a inclusão, agora, possibilitando assim a 

continuidade nos serviços prestados junto à comunidade de Flores da Cunha. E sou favorável a 

este projeto. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 078/2022 

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

votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 078/2022 aprovado por unanimidade.  
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Em pauta, o Projeto de Lei nº 079/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$488.856,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Solicito aos Colegas a aprovação deste projeto 

de lei, visto que estamos muito próximo da realização de um sonho de atender a espera de onze 

anos de moradores do travessão Gavioli, ou seja, a conclusão da pavimentação da estrada do 

travessão Gavioli, uma extensão aproximada de mil e trezentos metros de asfalto. Conto com o 

apoio dos Colegas. E era isso, Senhor Presidente. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Só pra contribuir com o Colega Vereador Horácio, 

então neste projeto está sendo aberto então a rubrica para colocar então os valores de duas 

emendas recebidas, uma do Deputado Marcelo Brum, de duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e 

cinquenta e seis; e outra, do Deputado Maurício Dziedricki, no valor de duzentos e cinquenta mil 

reais, que serão então acoplados junto aos valores que, dos recursos próprios do Município para a 

execução daquela obra. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 079/2022 

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 079/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, a primeira discussão da Nova Redação do Projeto de Resolução nº 003/2022, que 

“Altera a Resolução nº 080, de 22 de dezembro de 2020 – Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores de Flores da Cunha para criar a Procuradoria da Mulher”. Solicito ao Secretário que 

faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Este projeto de resolução, 

como trata de alteração do Regimento Interno, necessita de duas discussões e uma votação. 

Portanto a Nova Redação do Projeto de Resolução nº 003/2022 está em primeira discussão. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, este é um projeto então de 

resolução da colega Vereadora Silvana, de autoria da vereadora Silvana, e infelizmente ela não 

está aqui pra defender a sua autoria. Mas o que nós podemos ver nesse projeto seria um canal a 

mais para que as mulheres, principalmente as mulheres que necessitam de um auxílio mais 

direto, tenham um espaço aqui nesta Casa, para que possam defender as suas necessidades, tendo 

um amplo amparo desta Casa, tanto como nós vereadores como nosso amparo jurídico também, 

que possam defende-las ou até mesmo encaminha-las aos órgãos competentes, porque nós 

soubemos que não só na nossa cidade, mas em muitos lugares, hoje, as mulheres estão sofrendo 

muito preconceito, muitas agressões. Nesse próprio final de semana, a gente viu na imprensa 

local que teve mais uma mulher sendo vítima de agressões. Então acho que se faz necessário sim 

esta Casa também disponibilizar um canal ou pessoas que possam receber as reivindicações 

dessas mulheres, para que possam ser encaminhadas aos órgãos para um amplo amparo. Então 

sou também favorável a essa resolução, do projeto da vereadora Silvana De Carli. 

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Eu também queria aqui como, deixar minha 

posição, deixar minha posição aqui, a titular desta cadeira, a Silvana De Carli, autora desse 

projeto, então totalmente favorável. É um projeto que vem do encontro da defesa da mulher, eu 
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acho que vem incrementar ainda mais o nosso Regimento Interno, portanto, sou pleno favorável 

a esse projeto de lei. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Discussão encerrada, 

primeira discussão. 

Está em pauta, a Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 062/2022, que “Inclui o Projeto 1683 

“Pavimentar Estrada de São Martinho” no Projeto de Lei nº 062/2022, que dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023”. Solicito ao Secretário que faça a 

leitura do resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Eu conversei no intervalo com o Vereador Guga 

Forlin sobre esse projeto, ele me deu uma explicação sobre a retirada desses 176 mil da nossa 

futura avenida, será renovada aqui em Flores da Cunha, para a deslocação desse valor para a 

estrada aí da capela São Martinho. Eu ainda, que eu sou plenamente a favor da tua, do teu 

projeto, da tua emenda, mas eu achei um pouquinho estranho, Vereador Guga Forlin, retirar de 

uma obra que está para ser iniciada e colocar numa verba, porque é apenas 176 mil. A que, o que 

levou o Vereador Guga Forlin a chegar, ter que, vai faltar esses 176 mil, porque já existe um 

milhão e seiscentos mil, eu gostaria de uma posição do vereador antes do projeto ir à votação. 

Essa é a minha colocação. Não sou contra, mas eu só queria uma explicação, Vereador Forlin. 

Era isso, Presidente. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

apreciamos aqui a Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei 062/2022, de minha autoria, aonde 

tive a oportunidade de avaliar o PL quando chegou aqui na Casa. Quero dizer, meu Colega 

querido Oscar, essa transferência de valores aconteceu já no ano passado também, aonde o 

projeto vem à Casa e a gente avalia até 2025 as obras que são feitas no município. Esse valor 

aqui, conforme também consta na justificativa na minha emenda, é justamente pra mim poder 

destinar a minha emenda impositiva no ano de 2023. Claro, conversamos também com o Prefeito 

numa oportunidade, na segunda-feira, aonde ele pretende finalizar ainda este ano a obra, né? 

Claro, a gente está a pouco mais de 90 dias do final de 2022, mas como ele falou, as obras estão 

aceleradas e ele quer concluir justamente este ano essa obra. Então eu fiz pensando na 

comunidade, pensando naquela comunidade que é, também é muito pujante, merece ter uma 

atenção e, também, pra mim poder destinar a minha emenda impositiva à obra. Se a obra for 

finalizada, Vereador Clodo, até o término de 2022, a gente pode realocar também os recursos pra 

outra necessidade. Então faço aqui a defesa da minha, da, desta emenda, né, em relação a minha 

emenda impositiva. Era isso. Fica aqui meu muito obrigado! 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, também eu não cheguei a falar 

com o Colega Vereador Carlos, mas também me dei como surpresa essa emenda no valor de 176 

mil. Não sei da onde é que foi, qual o cálculo que o senhor fez pra chegar nesse valor pra tirar da 

obra da avenida, que é uma obra que também vai ser muito importante, sendo que o valor dessa 

obra do São Martinho, um milhão e seiscentos mil reais, está previsto na LDO pra ser executado 

este ano, né? Se por um acaso, dependendo do tempo ou haver, houver algum contratempo, a 

obra não for finalizada neste ano, o senhor deve saber que o Executivo já deixa programado no 

orçamento uma rubrica aberta, num valor significativo, nem que seja de dez reais, cem reais, 

para que ele possa durante o ano que vem, se houver a necessidade, de suplementar o valor 

independente da, do valor da rubrica que está aberta. Então não teria a necessidade no caso de 

fazer essa emenda somente para deixar a rubrica aberta, porque se a obra for toda concluída neste 

ano, não terá necessidade do valor que o senhor está disponibilizando, tirando da outra obra da 

avenida pra jogar lá na, nesta obra. E se por um acaso ela não for concluída neste ano, 



 

Anais 2.724, da Sessão Ordinária do dia 21 de setembro de 2022. 112 

obrigatoriamente o Governo já deixa a rubrica aberta. Essa foi a explicação que o Secretário da 

Fazenda nos deu, que sempre que uma obra não é concluída dentro do mandato, ela fica a rubrica 

aberta pra ser contemplada no ano seguinte. Mas, tudo bem, é uma, é um direito do vereador 

fazer essa emenda também. Nós vamos aprovar, mas com essas considerações. Era isso, Senhor 

Presidente. Obrigado! 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, da mesma forma, 

queria complementar um pouco a fala do Oscar, do Vereador Clodo, o Colega Clodo também, 

fica um pouco estranho a gente analisar esse valor de 176 mil reais, porque a justificativa pra 

abrir uma rubrica com mil reais, a gente abre uma rubrica talvez com 10 reais, a gente, se é só o 

fato de abrir uma rubrica. Mas também não estamos aqui pra questionar importâncias de obras, 

eu estive em campanha também naquela estrada do Martinho, sei que ali tem empresas, sei que 

tem famílias, escoamento de produção, é importante. Mas quando a gente lida com o orçamento 

público, é um cobertor curto, né? A gente cobre o pescoço e descobre os pés. Então temos que 

ter um cuidado grande, porque eu acredito que quando o Executivo ele monta um orçamento, ele 

existe um planejamento, existe alocações o mais precisas possíveis, porque se a gente sabe que 

se depois o dinheiro não chegar, ele vai ter que ser retirado de algum outro lugar. E fomos 

orientados quando foi apresentado, inclusive eu estive acompanhando a audiência da LDO e até 

a assessoria contábil da nossa Câmara orientou muito bem o quanto é delicado a gente mexer em 

detalhes, tem que saber muito bem o que se está fazendo quando se mexe em valores dentro da 

LDO. A gente pode estar de certa forma beneficiando uma comunidade, mas pode estar faltando 

depois esse dinheiro pra conclusão de uma obra em outro lugar. Então eu sou também favorável, 

acredito que é uma obra importante, mas devemos ter esse cuidado também. Era isso! 

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

que é prerrogativa do vereador também apresentar uma emenda aditiva ao projeto. E a 

preocupação do Colega Carlos ela se justifica pela importância também que tem a obra para 

acontecer lá na estrada do Martinho. Então essa preocupação levou a bancada do MDB e o 

Vereador Guga a liderar e apresentar essa emenda. Então acreditamos que serão aportados 

recursos para a avenida, certamente será suplementada, serão aportados recursos algumas vezes 

acredito, né, porque é uma obra grande, é uma obra de importância aqui para Flores da Cunha. 

Mas demostrar uma preocupação também, que nem eu já havia mencionado antes, com alguma 

estrada do interior e de essa do Martinho ela é muito importante e essa preocupação também nos 

leva a apresentar emendas. Então acredito que possamos sim apresentar, aprovar e que elas 

aconteçam da forma que o Executivo entender e conseguir fazer sempre com a maior brevidade 

possível. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Emenda Aditiva nº 01 ao 

Projeto de Lei nº 062/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários 

votem não. Por gentileza, confirmem os votos.  

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

Presidência). Senhor Presidente e Colegas Vereadores, só como contribuição ao Vereador Carlos 

e à bancada do MDB, até como sugestão pra vocês, já que estão retirando aqui 176 mil de uma 

obra que já está projetada pelo Governo, pelo Executivo Municipal, que é a repavimentação 

completa da nossa avenida, talvez que a bancada pudesse conseguir, junto aos seus deputados, 

aos seus representantes à esfera federal, uma emenda talvez pra destinar então pra essa obra da 

avenida, pra compensar então esse dinheiro que está sendo aqui talvez aprovado por todos os 

Colegas Vereadores, pra que seja então suplementado então nessa obra da avenida. Então que 

vocês pudessem, através dos deputados da bancada do MDB, trazer uma emenda então, pra que 

se pudesse jogar na obra da avenida. Essa é como sugestão para os Colegas Vereadores. Era isso. 

Obrigado! 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: (Processo de votação 

eletrônica). Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 062/2022 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, o Requerimento nº 037/2022, que “Requer a convocação de sessão solene para o dia 

06 de outubro do corrente ano para a concessão de homenagem à Liga Feminina de Combate ao 

Câncer de Flores da Cunha, em celebração pelos 25 anos de fundação da entidade, nos termos do 

artigo 199A do Regimento Interno desta Casa”. O requerimento está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Colegas Vereadores, então tendo em vista todo o trabalho 

realizado pela Liga nestes 25 anos de atuação e amplamente reconhecido no município de Flores 

da Cunha então, e considerando também que no mês de outubro estaremos celebrando o Outubro 

Rosa, um mês totalmente dedicado a ações ligadas ao combate ao câncer, eu vejo como oportuno 

a homenagem a ser realizada para a Liga de Combate ao Câncer no próximo dia seis de outubro. 

Queria ainda manifestar meu agradecimento, por todos os Vereadores desta Casa assinarem, na 

última semana, este requerimento, demonstrando respeito e cordialidade para esta entidade tão 

importante para Flores da Cunha, que é a Liga de Combate ao Câncer. E, da mesma forma, peço 

novamente o apoio na aprovação deste requerimento, conforme determina o Regimento Interno 

desta Casa, para que então, no dia seis de outubro, possamos estar, de forma solene, prestando 

esta justa homenagem para a Liga de Combate ao Câncer de Flores da Cunha. Era isso. Muito 

obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Requerimento nº 037/2022 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Requerimento nº 037/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Encerradas as votações, encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento a Emenda Aditiva 

nº 01 ao Projeto de Lei nº 062/2022, aprovada nesta Casa, para elaboração da Redação Final do 

projeto, bem como as mensagens retificativas encaminhadas pelo Executivo Municipal; para a 

Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos encaminho o 

Projeto de Lei nº 077/2022.  

O ofício nº 063/2022, do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Serra, 36º Batalhão 

de Polícia Militar, 2ª Cia de Flores da Cunha, que solicita espaço na Tribuna Livre para tratar 

sobre a segurança pública do município, encaminho para análise da Mesa Diretora, já que o tema 

abordado não é de competência de nenhuma das comissões permanentes da Câmara de 

Vereadores. 

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, Chefe de Gabinete 

Daniel que nos acompanha, Vilson também presente e todo o público de casa que também nos 

acompanha. Queria citar então algumas ações, que estive participando na última semana. 

Primeiramente falando sobre a Semana Farroupilha, que teve uma grande participação de 

bastante pessoas junto ao Parque da Vindima, estive participando alguns dias na semana passada, 

entregando também algumas premiações para estudantes que estiveram ali participando dos 

eventos de declamação de poesia, apresentações artísticas. E, também, ontem, tivemos a 

finalização do evento com a Missa Crioula e a extinção da Chama Crioula. Também queria citar, 

mais uma vez, na última semana, estivemos então visitando o Senai, uma estrutura muito bonita 

que podemos prestigiar lá. Desde já, agradecer a todos aqueles que trabalharam pra que esta obra 

pudesse acontecer no nosso município e desejar que tenha muito sucesso, que possa então colher 

bons frutos junto à comunidade, entregando cada vez mais jovens capacitados para as nossas 

empresas. Na quinta, estive acompanhando também nosso Prefeito César Ulian, visitando 
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algumas obras da operação tapa-buracos, das manutenções feitas nos asfaltos, nas ruas do nosso 

município, mais especificamente no Parque dos Pinheiros, também no Monte Belo e no bairro 

União. Então como a gente verificou, o asfalto ele, na maioria dos locais, ele já possui mais de 

20 anos, ele já encontra bastante deteriorado e é normal, até acredito, pelo tempo dessas obras já 

estarem executados, que se faça uma manutenção. Então sabemos que talvez existam mais 

pontos que também necessitam de melhorias, mas um pouquinho por vez e dentro do orçamento 

que cabe em cada momento, acredito que todas serão também levadas em conta. Estive também, 

no último sábado, queria citar no município vizinho de Nova Pádua, prestigiando então a escolha 

da festa maior que ocorre lá, que é a Feprocol. Então queria parabenizar aqui também a 

organização do evento e, em especial, as soberanas eleitas lá no município vizinho, a rainha 

Érica Bernardi, as princesas Aline Marin e, também, a Milena Chiarani. Desejar então que 

juntas, no trio, elas possam fazer uma excelente festa no próximo ano de 2023. No domingo, 

estive também no almoço de Nova Roma, na comunidade de Nova Roma, onde fomos muito 

bem recebidos, Colega Oscar também esteve presente. Parabenizar também aquela comunidade, 

meu pai também esteve lá, trabalhando, ajudando na parte da cozinha, então deve estar talvez me 

assistindo, eu queria parabenizar a todos que trabalharam para que a festa também fosse um 

sucesso. Então, no mais era isso. Eu queria agradecer a todos, a presença de todos e desejar uma 

boa noite e uma boa semana! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente e os demais já citados. No 

último domingo, dia 18 de setembro, comemoramos o Dia dos Símbolos Nacionais: a bandeira, 

as armas, o selo e o Hino Nacional. A Lei nº 5.700 regulamentou os símbolos. A data foi criada 

para assinalar a importância de cada símbolo na história do Brasil. Ontem, comemoramos o Dia 

do Gaúcho e, hoje, comemoramos o Dia da Árvore e o Dia do Radialista, aqui representado pelo 

Romitti. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, gostaria de comentar 

também que estive ontem na, aliás, ontem não, no dia 18, na localidade de São Valentin, 

comunidade do nosso Colega Horácio, na companhia do Colega Vereador Ademir Barp, 

prestigiando a festa da comunidade. Fomos agraciados com um saboroso churrasco. Gostaria de 

parabenizar a toda a comunidade pela belíssima festa realizada e que se outras comunidades 

façam também festas, a exemplo do que fez a comunidade de São Valentin. Também dizer que 

durante dois momentos da Semana Farroupilha estive no Parque da Vindima Eloy Kunz. 

Também nos piquetes vi muita alegria, muita confraternização, muito, muita dedicação e percebi 

que o gaúcho estava com seu brio bem enaltecido, gaúchos, gaúchas, então o que prova que o 

nosso estado está muito bem representada pelas pessoas que aqui o habitam. Parabenizo também 

os organizadores pela programação da Semana Farroupilha. E gostaria de fazer coro às falas do 

nosso Presidente Angelo, quando ele falou do Dia da Árvore que comemoramos hoje, né? A 

gente sabe que a árvore é o pulmão do nosso planeta. Então que seja um dia pra realmente nós 

fazermos uma reflexão de como estamos atuando pra preservação e conservação dessas árvores, 

que são as que dão a qualidade de vida e que purificam o ar que a gente respira. Então, Vereador 

Angelo, gostaria de parabenizar o senhor pelas falas durante o teu Grande Expediente. Por hoje é 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Oscar Francescatto.  

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Presidente Angelo Boscari Junior, Vereadores de 

todas as bancadas, diretora da Casa, assessores das bancadas, o Bassani que sempre nos 
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prestigia; Daniel Gavazzoni, nosso Chefe de Gabinete; Presidente do MDB também sempre nos 

acompanhando, Élio Dal Bó. Mas o meu cumprimento especial desta noite pro meu amigo, eu 

não diria hoje aqui como Vice-Presidente do PDT, Vilson Antônio Romitti, ele que chegou em 

Flores da Cunha em 1989, está quase na hora, né, Guga, uma hora dessas de aprovarmos aí quem 

sabe um título de Cidadão Florense ao nosso amigo Vilson Antônio Romitti. O Vilson que eu 

considero ele, além de amigo e companheiro, o meu colega. Nós que estivemos ao longo de, já 

de passamos de décadas à frente de rádio, ele como narrador, eu como repórter, eu diria que, e 

acredito que nós fizemos uma faculdade de rádio, jornadas inesquecíveis foram transmitidas 

pelas emissoras que nós passamos. Lembro-me entre todas elas, Vilson, aquela tarde da Copa 

Internacional, acho que era administração Heleno José Oliboni, abrimos a jornada esportiva às 

14:00 horas e encerramos às 10:00 da noite. Então são lembranças, como diz o Clodo, na tribuna, 

gratidão. Acho que nós ajudamos, nós aprendemos muito, Vilson, juntos, e obrigado pela sua 

presença esta noite. Também cumprimentar nossos assistentes pelo Facebook da Câmara de 

Vereadores. Queria neste espaço, nesse último minuto, que seja enviado uma moção de 

congratulações à Sociedade de Bocha Santa Juliana, lá do 4º distrito de Mato Perso, título 

conquistado no dia 14 de agosto, uma vitória sobre o teu Cruzeiro, Clodo, por três a zero, 

Cruzeiro Sociedade de Bochas, Cruzeiro de São Gotardo, então em nome, endereçado para o 

Presidente Idalvide Reolon. Também dizer que está tramitando um projeto de lei na Secretaria de 

Educação, via Executivo, Vilson, este sábado temos assunto pra falarmos nos “Pitacos 

Esportivos”, é um edital para inscrição de atletas e entidades esportivas para obtenção de auxílio 

financeiro para representar o município de Flores da Cunha em competições oficiais realizadas 

fora do nosso município de Flores da Cunha. Quem sabe a gente acabe aqui, com uma polêmica 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

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

que ainda estão conosco. Ainda em tempo, saudar Presidente do MDB, o Élio Dal Bó; 

cumprimento especial nosso amigo Romitti, pelo seu dia, de quem faz do microfone uma arte e 

leva tanta informação, tanta alegria aos ouvintes das rádios em que os grandes locutores se 

manifestam e transmitem também todo, todo o conhecimento, todo, tudo aquilo que a sociedade 

precisa. Parabéns, Seu Romitti, pelo dia! Estenda aos colegas também o nosso cumprimento. E 

que bom que o senhor está aqui conosco hoje. O Romitti também é parceiro de longas jornadas 

aí, em eventos, né, Seu Romitti, que a gente trabalha junto, sempre nos prestigiando e sempre 

nos dando um apoio nas mídias e nas rádios aí. Também dizer que estive, estivemos na quarta-

feira, dia 14, então no Senai. Então vimos que o projeto 71 e o 74 tem tudo a ver com aquele 

trabalho que está sendo executado lá, o projeto que aprovamos nessa Casa hoje, junto com os 

Colegas que nos visitaram e vimos o que pode ser feito de bom naquele, naquele 

empreendimento, naquela estrutura toda que está sendo criada. Também, na Semana Farroupilha, 

estivemos por duas oportunidades nos pavilhões, participando lá, junto com toda a gauchada lá, 

gente nossa e mostrando o orgulho de ser gaúcho na nossa Semana Farroupilha, então parabéns 

também aos organizadores do evento. Dizer que na sexta-feira agora, dia 23, vamos ter um 

grande evento lá em Otávio Rocha, que é o 12º menarosto promovido pelo clube de serviço 

Lions, aqui de Flores da Cunha, onde é sempre direcionado toda a sua receita, os valores para a 

Apae e para a Liga de Combate ao Câncer aqui de Flores da Cunha. Então estão nos convidando, 

sexta-feira, lá em Otávio Rocha, mais um evento beneficente em apoio a essas entidades tão 

importante e tão necessitados assim de recursos também, como é a nossa Apae e a nossa Liga de 

Combate ao Câncer aqui de Flores da Cunha. Então estaremos todos trabalhando, está sendo sim 

promovido pelo Lions, mas toda a comunidade está envolvida e participando. Então esperamos, 

quem possa nos visitar, prestigiar e com certeza será um grande evento lá no salão comunitário 

de Otávio Rocha, na próxima sexta-feira, dia 23. Por ora era isso, Senhor Presidente e Colegas. 

Uma boa noite e uma boa semana a todos!  



 

Anais 2.724, da Sessão Ordinária do dia 21 de setembro de 2022. 116 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodo Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Primeiro eu começo 

parabenizando nossos radialistas, nossos dinossauros do microfone, né? O que seria da nossa 

rádio local se não tivéssemos essas pessoas fazendo o trabalho? Parabenizar a todos os 

comunicadores, todos os profissionais da rádio. Também, Vereador Oscar, dizer que Santa 

Juliana ganhou do Sete de Setembro, não foi do Cruzeiro, né, Marinho, é isso. Então parabéns 

àquela comunidade também. Eu quero dizer aqui também, que no final de semana eu falei com o 

ex-prefeito, ele estava me agradecendo pela aprovação das contas aqui de duas gestões, 2018 e 

2019. Eu disse que pra nós, agora, fica fácil aprovar, porque já vem do Tribunal de Contas o 

resultado e a gente só sacramenta, né? Então, na semana passada, eu também recebi aqui a 

aprovação das contas do ano passado, que fui presidente desta Casa, com a colaboração de todos 

os Colegas, colaboração da diretora Rosma, de todos os assessores, todos os colaboradores desta 

Casa. Então nós tivemos, tanto eu, como Presidente, e a vereadora Silvana, como primeira vice-

presidente, então a aprovação das contas. Considerando a documentação acostada em anuência 

ao entendimento manifestado pela supervisão, opina esse Ministério Público pela regularidade 

das contas, com base no inciso 1º, do artigo 84, do Regimento Interno, tendo em vista a ausência 

de irregularidades em seus períodos de gestão. Então a gente fica feliz, fica gratificado pelo 

trabalho e pelo empenho de toda equipe. E eu acho que é isso que um gestor quando que ele se 

dedica a fazer um trabalho em prol da comunidade é esse resultado que, que nos beneficia do 

trabalho executado, então agradecer a todos os envolvidos. Também queria dizer que na última 

quarta-feira, então estive presente, representando esta Casa, na inauguração da nova sala da 

farmácia popular, aqui no Centro, Farmácia Solidária no Centro, ali atrás da nossa Igreja Matriz, 

na Frei Eugênio, 2150. Então era uma solicitação antiga da comunidade que esse posto viesse 

mais perto do centro, para poder as pessoas terem um melhor acesso. E aí, o Executivo atendeu 

essa demanda, então inaugurando na última quarta-feira então esse espaço onde as pessoas 

podem aí, as pessoas mais, com mais necessidade, ter acesso a alguns medicamentos, que por 

falta de recursos, talvez não consigam comprar numa farmácia aqui na nossa cidade. Então 

parabenizar também o Executivo Municipal por essa ação. Era isso, Senhor Presidente. 

Obrigado! 

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

Presidência). Muito obrigado, Senhor Presidente! Na oportunidade, cumprimentar aqui o Chefe 

de Gabinete Daniel Gavazzoni, Presidente do MDB Élio Dal Bó, Vilson Romitti, o Bassani que 

se faz presente. Também destacar nessa fala, Senhor Presidente, a nossa visita, todos Colegas 

Vereadores, tivemos uma reunião café junto ao Centro Empresarial, aonde acredito que eles 

puderam sanar as dúvidas deles, porque nós já tínhamos na realidade preparados pra esse projeto, 

confiantes e positivos. Está aqui o resultado de hoje, a votação unânime, favorável e que venha 

contribuir pro nosso município. Também dizer que me fiz presente na Semana Farroupilha, na 

quinta-feira, junto ao acampamento da Prefeitura. A Câmara teve o privilégio de fazer uma janta. 

Parabenizar o Senhor Presidente e o Clodo que conduziram aí a cozinha na oportunidade. 

Momento de integração, momento de conhecermos melhores até o Vereador Oscar, uma figura, 

uma figura muito querida aí podemos, né, Oscar, tem grandes memórias do passado, traz uma 

história bonita da Câmara também e de todos os vereadores que passaram por aqui. Tive a 

oportunidade de conduzir aquele evento na administração passada, sei o quanto trabalhoso é, sei 

o quanto puxado, exige muito de quem está à frente toda essa programação aí. Então parabenizar 

também, endossar as palavras do Vereador Vitório, a toda equipe que esteve à frente do evento. 

Parabenizar aqui o Vilson Romitti, não posso deixar passar em branco, Vilson, as palavras aí que 

os Colegas destinaram a vossa pessoa, a vossa índole, o seu perfil e principalmente ao seu dia, 

profissional que o senhor é aqui no município frente à rádio Solaris. Então finalizo, Senhor 

Presidente, também, destacando que estive percorrendo algumas ruas do município, uma 

indicação minha foi a questão do tapa-buracos, limpeza do Parque dos Pinheiros e a rua César 
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Piardi, sentido Vindima, que foi repavimentada, foi recapeada e, na próxima sessão, poderei 

também falar um pouco mais no Grande Expediente sobre essas duas indicações. No mais era 

isso. Fica aqui meu muito obrigado! Um boa noite a todos Colegas e todos que nos prestigiam. 

Era isso. 

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

Presidência). Senhor Presidente, gostaria de registrar que valorizando nossas tradições, sexta-

feira, participei de um jantar no acampamento Farroupilha onde fui muito bem recebido pelo 

CTG Os Tropeiros. Quero agradecer a todos pelo sucesso e empenho de todos em manter viva 

nossa cultura gaúcha. Domingo, tivemos a festa em honra a Nossa Senhora Auxiliadora, na 

capela de São Valentin. Como festeiro, quero agradecer a todos os participantes principalmente 

os Colegas da Câmara de Vereadores que se fizeram presente, Colega Barp e esposa, Colega 

Vitório e esposa; e a contadora da Casa, Eliane, e seu esposo; e do Vice-Prefeito Márcio Rech. 

Obrigado! Uma boa semana, uma boa noite! E era isso, Senhor Presidente! 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para Declaração de Líder de Governo. 

(Assentimento da Presidência). Obrigado, Presidente! Então só pra discorrer sobre alguns 

assuntos também, comentar sobre o encontro então promovido pelo Executivo Municipal junto 

ao Centro Empresarial, junto a membros do Senai, como foi falado pelo Vereador Carlos, para 

dirimir qualquer dúvida que nós pudéssemos ter. Então parabenizar o Executivo Municipal por 

ter tido essa iniciativa de promover esse encontro. Também das várias obras que estão sendo 

executada no município, eu já tinha comentado, que conforme o tempo fosse facilitando, as obras 

iriam começar a acontecer de maneira mais ativa, né? Então graças a Deus o tempo está 

contribuindo e o Município, o Executivo, através da Secretaria de Obras, pode na semana 

passada principalmente executar várias obras que estavam sendo solicitadas, principalmente 

essas obras de reparos foram investidos aí mais de um milhão de reais, que eu tenho certeza que 

não, que não foi executado tudo o que poderia ter sido feito, mas conforme as demandas vão 

aparecendo, o Executivo está ciente do que tem que ser feito e essas benfeitorias vão acontecer. 

Sobre a Semana Farroupilha, parabenizar todo o setor de Cultura, na pessoa da Natalina, da 

Secretário Itamar, que foram incansáveis então nesses sete dias de festa, a nossa maior festa aqui 

do Rio Grande. Ontem, dia 20, infelizmente várias empresas estavam trabalhando, infelizmente 

não, felizmente porque tem a demanda, tem o trabalho, né, e tiveram que trabalhar, então talvez 

menos pessoas participaram do encerramento. Mas foi sem sombra de dúvidas um ótimo evento, 

a participação de muitas pessoas, principalmente a participação das escolas na apresentação de 

danças, que é, sempre foi uma tradição nossa aqui da cidade. E, agora então, o setor de Cultura 

está tentando recuperar, recuperar então esse incentivo a nossas escolas, que tenham seus grupos 

de dança. Nós cobramos aqui, na semana passada, das escolas que não participaram do desfile 

cívico. Eu acho que é sim uma obrigação de todas as escolas do município terem esse 

entendimento de que podem participar independente de ter banda ou não. Então parabenizar 

todas as pessoas envolvidas neste evento da Semana Farroupilha. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado as Explicações 

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

esta Casa nos seguintes eventos. Na quarta-feira, dia 14 de setembro, participei do encontro no 

Centro Empresarial de Flores da Cunha, com o objetivo de conhecer melhor os projetos e 

serviços do Centro Empresarial e visitar a escola de formação profissionalizante Senai, 

estabelecida pelo Centro Empresarial de Flores da Cunha, em parceria com o Senai e o 

Município. O encontro serviu também para esclarecer algumas dúvidas sobre o Projeto de Lei nº 

074/2022, aprovado hoje nesta Casa, onde será aplicado um valor de um milhão e duzentos mil 

reais, que deverá ser destinado à aquisição de equipamentos para o Centro de Ensino 

Profissionalizante do Senai de Flores da Cunha. Este encontro foi esclarecedor, tanto para os 

Vereadores quanto para os empresários e a diretoria do Centro Empresarial, encontro este 
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promovido pela Prefeitura Municipal. Na noite do dia 14, participei da abertura oficial da 

Semana Farroupilha, onde se deu início aos festejos da semana do gaúcho, com muitas atrações, 

com concursos de dança, interpretação vocal, poesia, demonstrando todo esse orgulho gaúcho. 

No dia 19, dentro da programação da Semana Farroupilha, representei esta Casa na entrega da 

premiação do concurso artístico, modalidade intérprete vocal, com a participação de estudantes 

de escolas do município. No dia 17, na sexta-feira, participei também do concurso da modalidade 

de dança e dos festejos da Semana Farroupilha. No dia 19, na apresentação de danças, seguida de 

show com Luiz Marenco e baile com o grupo Companhia do Gaitaço. Gostaria de agradecer a 

todos os Vereadores que se fizeram presentes nas festividades da Semana Farroupilha, desde a 

abertura, no dia 14/09 até o encerramento ontem, dia 20, enaltecendo e reverenciando a nossa 

cultura gaúcha, onde durante uma semana pudemos demostrar todo esse orgulho em ser gaúcho e 

as nossas tradições. Gostaria de lembrar a todos que amanhã, dia 21, às 19:00 horas, será 

realizado nesta Casa o ato solene de entrega da Medalha Mérito Farroupilha ao CTG Galpão 

Serrano. Todos estão convidados. 

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

deste dia 21 de setembro de 2022, às 20h09min. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa 

semana! 
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