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SESSÃO 2.725 – SESSÃO ORDINÁRIA 
26 de setembro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 26 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; um cumprimento especial ao Tenente Coronel Luiz 

Fernando Becker, comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar; ao Capitão Daniel Tonatto, 

comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Flores da Cunha; e ao soldado Cleide, que 

farão uso da Tribuna Livre após essa sessão. 

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 presente para entoarem o Hino Rio-Grandense. (Execução do Hino Rio-

Grandense). Em tempo, também quero cumprimentar o Senhor Rodrigo Garcez Junior, 

homenageado desta noite, e seus familiares, sejam bem-vindos a essa sessão! 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos da 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 126/2022, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de agosto de 

2022 e os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária referentes ao quarto bimestre de 

2022, para conhecimento dos Vereadores.  

E-mail da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que encaminha convite para apresentação 

dos projetos destaque 2022 da Mostra Científico-Cultural de Flores da Cunha, no dia 27 de 

setembro de 2022, às 08:00 e às 13h30min, através do Google Meet, no link informado neste e-

mail.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Redação Final do Projeto de Lei nº 062/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que 

“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023”.  

Indicação nº 204/2022, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que seja providenciada a colocação de um contêiner de lixo seletivo na 

localidade da capela Fulina, neste município. 

Indicação nº 205/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de uma placa indicativa com a legenda Galpão da 

Ivete e seta indicando para a direita, no trevo de acesso à capela São Valentin. 

Moção nº 016/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Senhor Rodrigo Garcez Júnior, em reconhecimento por ter representado o 

município de Flores da Cunha e o estado do Rio Grande do Sul no pódio de diversas provas de 

ciclismo e por ser um dos oito melhores ciclistas jovens do Brasil de 2022, conforme colocação 

alcançada no evento Jogos Escolares da Juventude, que ocorreu em Aracaju. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

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

Pádua, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria e conselho fiscal do quadriênio 
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2022/2026, no dia 28 de outubro de 2022, às 19:00 horas, no Salão Paroquial de Flores da 

Cunha.  

Convite da Presidente da Associação dos Professores de Flores da Cunha, Senhora Neila 

Reginato Baldissera, para participar do jantar de confraternização e posse da nova diretoria da 

entidade, no dia 21 de outubro de 2022, às 19h30min, no restaurante do hotel Letto, em Flores da 

Cunha.      

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! Em 

tempo, também quero cumprimentar ao Alcides Fontana, Presidente do Conselho Municipal da 

Saúde, servidor municipal, seja bem-vindo!  Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Oscar Francescatto. 

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Senhor Presidente Angelo Boscari Junior, 

Senhores Vereadores de todas as bancadas, diretora da Casa, Chefe de Gabinete Daniel 

Gavazzoni; o Capitão Daniel Tonatto da nossa cidade, a soldado Cleide; nosso Tenente Coronel, 

comandante do 36º Batalhão de Farroupilha, Senhor Luiz Fernando Becker; imprensa aqui 

escrita, representada pelo Rouglan; Alcides Fontana, Secretário de Saúde; também cumprimentar 

os moradores lá do travessão Rondelli que se encontram aqui presente, cumprimentar o atleta 

Rodrigo Garcez, os pais também Rodrigo e Andreia; Bassani, que dá o exemplo de todos os 

florense de estar presente aqui em todas as sessões. Então todo mundo tira seu tempinho e 

mesmo sendo às 18:00 horas, parabéns por sempre fazer parte da nossa Camara de Vereadores. 

Neste meu espaço, também eu estava vendo na questão das, do Pequeno Expediente, é referente 

ao projeto que apresentamos, ainda tem sobre o trevo, nós temos sobre os trevos, temos outras 

indicações, que em hora nós apresentamos nesses 30 dias, como vereador suplente. E dizer que 

era isso, Senhor Presidente. Depois estarei ocupando o Grande Expediente para me manifestar 

com mais tempo. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

imprensa; homenageado desta noite, comandante da Brigada Militar, Senhor Tonatto; e Rodrigo 

Garcez Junior, também homenageado desta noite; meus amigos, o Lali, o Pedrinho; e os demais 

aqui presentes e quem nos acompanham através das redes sociais. Indicação 205, solicito que 

seja providenciado a instalação desta placa, pois a que se encontrava no local desapareceu e a 

ausência desta placa dificulta muito as pessoas que se deslocam para o local de eventos, como 

festas, casamentos, formaturas e et cetera. Muitos já foram os transtornos causados pela falta de 

orientação no trecho. Quero salientar que esta indicação hoje está completando um ano de meu 

pedido. Mais uma vez, solicito que essa indicação seja atendida com brevidade, pois a 

comunidade está aguardando há muito tempo. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Era 

isso, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Transfiro a Presidência ao 

Vereador Clodo Rigo. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: E passo a palavra ao Vereador Angelo Boscari 

Junior. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Senhor Presidente e Colegas Vereadores, público que nos 

prestigia nesta sessão, todos já cumprimentados. Tenho uma indicação no dia de hoje, que é a 

reposição de um contêiner de lixo seletivo na capela Fulina, onde o antigo foi fruto de um ato de 

vandalismo, foi queimado e aquela comunidade precisa de um contêiner novo para destinar 
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corretamente os detritos recicláveis. E então a gente faz essa indicação porque é uma 

comunidade que tem bastante moradores e é importante que a gente incentive os moradores a 

separar seu lixo e para isso precisa do contêiner. Claro que não haveria necessidade, se não 

tivesse o vandalismo, porém, como ocorreu, a gente faz, se faz necessário a reposição. Então a 

gente leva esta indicação ao Executivo Municipal para que atenda aquela comunidade, 

lembrando mais uma vez que tem muitos moradores que residem ali nas proximidades aí da 

capela da Fulina. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo 

Boscari Junior. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Diego Tonet.  

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

presente; em especial, quero cumprimentar o homenageado da noite, o ciclista Rodrigo Garcez 

Junior, acompanhado também do pai, meu amigo Rodrigo Garcez, a mãe Andreia; e, também, se 

tiver algum familiar ou amigo que também acompanha via rede social; também a Marilei, esposa 

do Oscar, uma esportista de Flores da Cunha; capitão da Brigada Militar, Daniel Tonatto; 

Tenente Coronel Becker, também à soldado Cleide, sejam bem-vindos; em seus nomes, 

cumprimento toda a Brigada Militar; também cumprimento o Chefe de Gabinete Daniel que se 

faz presente nesta noite. Para a tribuna de hoje, eu decidi falar sobre a história de um jovem 

ciclista florense: o Rodrigo Garcez Junior. Um jovem, que eu diria aqui, que é um exemplo para 

muitos florenses e que vem sendo destaque nos eventos de ciclismo que ele participou em 

diversas cidades do nosso estado e, também, fora do nosso estado. Para começar a falar da 

história do Junior, eu queria antes citar uma reflexão que, por coincidência, fala sobre ser 

vencedor. É um texto que o Frei Jaime publicou hoje de manhã e que vai ao encontro desta 

homenagem e diz assim: “O que os vencedores fazem? Vencem as dores! A vida é feita de muitos 

caminhos, onde montanhas e planícies se intercalam, proporcionando cenários extraordinários. 

A cada dia que passa mais pessoas percorrem diferentes vias, quase sempre desafiando a 

resistência física e a destreza. Confesso que eu não saberia andar de bicicleta em tantos 

desníveis presentes na região da serra gaúcha. Os ciclistas são habilidosos, andam quase 

sempre em grupos, respiram o ar puro e contemplam cenários incríveis. Minha admiração por 

todos os que praticam esportes e, assim, cuidam do físico, enquanto buscam por mais saúde. A 

amizade que une os esportistas é um alento à paz. Todos podem vencer, mas é necessário 

disciplina e fidelidade. Quando dedicamos um instante para refletir a palavra vencedores, nos 

damos conta de que vencedores são sim, aqueles que vencem as dores e alcançam a vitória. A 

dor faz parte da existência, mas ela pode ser vencida, ser superada e transformada. Para 

alcançar a meta e celebrar uma conquista, é imprescindível saber lidar com as dores que 

visitam nosso cotidiano. A grande maioria tem dificuldade de enfrentar o que é dolorido ou que 

causa desconforto. A superação é um processo que nos coloca em frente à dor para que a 

mesma seja enfrentada. Enquanto alguns ficam se rebelando contra a dor, outros seguem 

caminhos inimagináveis e alcançam o maior de todos os troféus: a superação. Concordo que 

ninguém deve buscar o sofrimento, mas se ele se apresentar, as oportunidades de aprendizado e 

de amadurecimento vão se multiplicar. Querer ser vencedor, sem vencer a dor é praticamente 

impossível. A vida tem muito a nos ensinar, quando aceitamos as limitações e permanecemos 

abertos à transformação. Viver é uma extraordinária construção”. E olhando para esse texto do 

Frei Jaime então, que ele publicou hoje, e como eu também sou ciclista, ainda que nunca tenha 

participado de provas oficiais de ciclismo, eu sei o quanto é difícil pedalar longos trajetos numa 

bicicleta. Uma coisa é fazer um passeio descontraído, outra coisa é andar em nível de 
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competição, correndo contra adversários, enfrentando as adversidades do clima, o frio, calor, o 

sol, chuva, também dos terrenos irregulares e subidas que parecem que não vão acabar nunca. 

Quem já fez longos percursos numa bicicleta, sabe do que eu estou falando e sabe que mais do 

que ter preparo físico é preciso muita disciplina e ter a mente superpreparada, caso contrário, 

você não chega em casa da pedalada ou você abandona a prova esportiva pela metade. Mas o 

Rodrigo Garcez Junior é um destes jovens inquietos, que não se contentou apenas em ficar 

passeando de bike por aí e tirar fotos, como a maioria dos ciclistas. E nisso eu me incluo e acho 

que o pai, carinhosamente como Negão da bike, né, como a maioria dos florenses conhecem, 

também se inclui. Aproveito a figura do pai e acredito que você, e não é racismo, né, conversei 

contigo, todo mundo te conhece como o Negão, foi o maior exemplo para teu filho. E prova 

disso são os méritos e conquistas que ele vem tendo nos últimos tempos. Mas o esforço da 

família não seria suficiente se não houvesse força de vontade e, acima de tudo, vontade de 

vencer por parte do Rodrigo Junior e, claro, apoio de amigos e treinadores para que tudo isso 

fosse possível. Eu gostaria aqui de compartilhar algumas fotos que mostram algumas conquistas 

esportivas do Junior nas provas que ele participou e subiu ao pódio. (Exibição de imagens 

através da televisão). Então teve o primeiro lugar em São Francisco de Paula, na Volta do 

Pinhão; primeiro lugar na Copa Soul, no dia 22 de agosto; primeiro lugar na Copa União, em 

Teutônia; primeiro lugar na Copa Soul, em outubro de 2021, em Farroupilha; primeiro lugar na 

Copa Soul, em outubro de 2021, em Osório; primeiro lugar na Copa União, em novembro de 

2021, em Taquara; segundo lugar no Desafio Casca Grossa; primeiro lugar em Carlos Barbosa, 

na clássica prova noturna DM Reis; primeiro lugar (campeão juvenil) no Campeonato Gaúcho, 

em Nova Santa Rita; terceiro lugar na Copa Soul, em março de 2022, em Nova Petrópolis; 

primeiro lugar (campeão juvenil) no Campeonato Gaúcho, em Farroupilha; segundo lugar na 

Copa União, em julho de 2022, em Taquara; segundo lugar na classificação para representar o 

Rio Grande do Sul nos Jogos Estudantis, em Aracaju; primeiro lugar na categoria Força Livre da 

Copa União, em setembro de 2022; quarto lugar na 17ª Copa União de Ciclismo, em Nova Hartz, 

e segundo lugar na categoria Elite deste mesmo evento, em dezembro de 2021; e terceiro lugar 

na Copa União de Ciclismo, em agosto de 2022, em Gravataí. E o Rodrigo até fez questão de 

trazer algumas medalhas, está pesado ali de segurar elas, né, Rodrigo? O Rodrigo Garcez então 

Junior lidera o Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada na categoria dele. Também lidera a 

categoria Força Livre da Copa União de Ciclismo, podendo ser campeão em três modalidades: 

campeão de resistência, campeão do ranking gaúcho de ciclismo e campeão de contrarrelógio, 

lembrando que o campeonato ainda está acontecendo. Um dos grandes destaques do Junior foi 

neste mês de agosto, onde ele esteve em Aracaju, representando Flores da Cunha e, também, 

nosso estado nos Jogos Escolares da Juventude, o que me motivou a fazer esta moção de 

congratulações. E aqui, quero ler um trecho da matéria que saiu no jornal O Florense: “O 

florense Rodrigo Garcez Junior representou sua cidade e o estado do RS nos Jogos Escolares da 

Juventude 2022, que aconteceram em Aracaju, de 11 a 13 deste mês. O estudante da escola Frei 

Caneca”, de 16 anos, isso, né, “conquistou grandes resultados, fez ótimas provas: então a prova 

de 500 metros, na sexta colocação geral; prova por pontos, nona colocação; prova de 

resistência, décima segunda posição. E, na soma dos resultados, o jovem ficou entre os oito 

melhores do Brasil”, na sua categoria. “Foi uma experiência incrível, é algo novo para mim, 

minha primeira vez nos jogos de juventude, só agregou experiência e eu volto feliz em ter 

representado Flores da Cunha”, essa é uma fala do Rodrigo. Antes de viajar, Rodrigo 

conquistou o primeiro lugar na 4ª etapa da Copa União de Ciclismo, liderando, agora, a disputa. 

Seu foco também está no Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada, onde lidera a categoria 

juvenil e quem sabe, possa trazer um título inédito para Flores da Cunha. Em todos os eventos 

que Junior participa, ele conta com recursos financeiros próprios e apoio da família, amigos e 

treinadores. E todo atleta que participa de competições sabe o quanto é difícil se manter 

financeiramente com recursos próprios em eventos deste nível e necessitando de uma bike boa e 

todo uniforme e equipamento que o ciclismo exige. Diante disso, amigos do Junior fizeram uma 

vaquinha on-line, onde a meta é atingir 15 mil reais, que serão usados para a compra de uma bike 
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nova, que será usada para melhorar o desempenho nas provas que ele participa. Eu até vou 

deixar o link, no telão também tem, para quem quiser colaborar e ajudar. E tenho certeza, Junior, 

que nós vamos conseguir essa meta aí que, pra te ajudar também. Também, em conversas com o 

Subsecretário de Esportes Vagner do Canto, verifiquei que está sendo trabalhado num projeto 

um edital para que todos os atletas florenses das mais diversas atividades esportivas possam estar 

se cadastrando e atendendo os critérios deste edital, que será lançado em breve, contarão com o 

apoio do Poder Público nos eventos esportivos fora do município e que estejam representando 

Flores da Cunha, notícia essa que o Colega também Oscar já esteve levando a esta Casa e que 

também já citou no programa de rádio. Para finalizar, eu não tenho dúvidas de que o Junior é 

muito merecedor desta homenagem que prestamos nesta noite, aqui na Câmara de Vereadores. 

Afinal não é tão fácil assim estar no pódio em eventos esportivos do ciclismo. E embora este 

jovem tenha vários títulos em tão pouco tempo, tenho certeza que tudo isso foi conquistado com 

empenho, dedicação e muita força de vontade. Portanto peço aos Colegas Vereadores que 

apoiem esta homenagem que iremos votar logo mais e coloco ela à disposição, também, para 

aqueles que se sentirem à vontade estar assinando juntamente comigo. Ao Junior, eu só posso dar 

os parabéns e dizer que eu, como ciclista, me sinto muito feliz e orgulhoso de ter um jovem com 

tanto talento em Flores da Cunha. E que em breve pode trazer muitos títulos e alegrias para todos 

nós. Parabéns, garoto, não desista dos teus sonhos, tu é um grande vencedor! Eu agradeço a 

oportunidade de estar aqui podendo prestar essa homenagem ao Junior, né, e que todos nós 

também possamos, sempre que possível, que existir, eu digo, um atleta, uma pessoa acima da 

média, porque eu sei que são poucas as pessoas que chegam nas conquistas que ele teve nesse 

curto espaço de tempo, praticamente um ano, dois, né? E que nós, enquanto vereadores, é uma 

das formas que a gente tem de reconhecimento, prestar uma homenagem, não só para atletas, 

mas qualquer pessoa que se destaca. Então que quando houver pessoas num nível desses, eu acho 

que é muito justo e, portanto, que todos nós possamos estar reconhecendo e vir a esta Casa e que 

possa ter muitos mais Junior dentro da cidade de Flores da Cunha, que isso eu tenho certeza que 

é um orgulho para todos nós. Muito obrigado!  

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

Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente e os demais já citados. 

Estamos a poucos dias de uma das mais importantes eleições em nosso país, onde a escolha é 

individual, porém, o reflexo da decisão da maioria pode ser um desastre coletivo que teremos 

que amargar durante quatro anos. Mas hoje quero falar do mês de setembro, de suas importâncias 

na história e da qualidade de datas comemorativas acumuladas no mês de setembro. Umas muito 

importantes e outras nem tanto, mas foram criadas e oficializadas no mês de setembro. Vejamos 

o que é comemorado: dia primeiro, dia do Profissional de Educação Física; dia três, dia do 

Biólogo; dia cinco, dia da Amazônia; dia seis, dia da Oficialização do Hino Nacional; dia sete, 

dia da Independência do Brasil; dia oito, dia Mundial da Alfabetização; dia nove, dia do 

Administrador e dia do Médico Veterinário; dia 13, dia do Agrônomo; dia 18, dia dos Símbolos 

Nacionais; dia 19, dia Nacional do Teatro; dia 20, dia do Gaúcho; dia 21, dia da Árvore e dia 

Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência; dia 22, dia do Contador e dia do início da 

primavera; dia 23, dia dos Filhos; dia 25, dia do Trânsito e dia do Farmacêutico; dia 26, dia dos 

Surdos; dia 27, dia Nacional de Doação de Órgãos; dia 30, dia da Secretária. É no mês de 

setembro que temos uma semana dedicada à pátria e uma semana dedicada à Revolução 

Farroupilha. Também, no mês de setembro, lembramos a maior tragédia terrorista que aconteceu 

no mundo em Nova York. Quem não lembra do 11 de setembro? Deixo o restante do meu tempo 

para o Colega Oscar Francescatto. Obrigado, Senhor Presidente. 

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Agora é pra valer. Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores de todas as bancadas, diretora da Casa, assessores de bancadas, as pessoas que nos 

honram muito com suas visitas; Tenente Coronel Luiz Fernando Becker, do 36º Batalhão de 
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Farroupilha; capitão, meu amigo, Daniel Tonatto, da nossa Brigada Militar de Flores da Cunha; 

soldada, soldado Cleide; Bassani aqui já citado; jornal O Florense, representado sempre aí pelo 

Rouglan; Alcides Fontana, da Saúde; Daniel Gavazzoni, nosso Chefe de Gabinete; chegou há 

pouco nosso Subprefeito de Otávio Rocha, Bruno Debon; ex-vereador e presidente desta Casa, 

Paulo Roberto Finger, o Beto; minha esposa Marilei, que hoje veio me prestigiar aqui e fazer, né, 

dizer, Daniel Tonatto, ela disse, tu não vai falar, eu vou falar, o sonho da Marilei era ser policial 

militar, ela que, como disse, muito bem disse o Diego Tonet, ela é meia maratonista, corre, aí 

então a Marilei, obrigado pela sua presença aí. E queria endossar todas as palavras do Diego 

Tonet em relação ao Rodrigo Garcez Junior. Tu és não apenas orgulho da tua família, que tenho 

certeza que és, do Rodrigo e da Andreia, mas tu és também um orgulho do nosso município de 

Flores da Cunha, por representar tão bem o nosso município. Que você sirva de exemplo pros 

demais jovens! Quando a gente vê jovens com 16 anos, nessa idade, pensamos o seguinte, né, 

Guga Forlin, o mundo ainda não está perdido! Dito isso, queria dizer e agradecer que nessas 

quatro sessões que eu estive aqui, ocupei três tribunas, três Grandes Expedientes, um, o primeiro 

que me pertencia, o segundo cedido pelo meu amigo Guga Forlin, e hoje, parte desse Grande 

Expediente, pelo meu também amigo Horácio Natalino Rech. Muito obrigado! Isso mostra a 

unidade da nossa Câmara de Vereadores! Isso mostra pro povo de Flores da Cunha, né, Clodo e 

Angelo e Luizão, que nós estamos aqui todos em prol do município de Flores da Cunha, 

pensando para o bem de Flores da Cunha. Então aquelas, como disse na primeira sessão, aquelas 

rivalidades antiga, aqueles embates, hoje já não acontece mais muito, Ademir Barp? Mas hoje 

então queria dizer que há pouco, coronel e capitão, ficamos muito entusiasmado na sala do 

Prefeito Municipal com a apresentação do binário, no binário quadrilátero do trânsito de Flores 

da Cunha. Tenho certeza que vai ajudar e muito também a Brigada Militar do nosso município. E 

como disse o Guga Forlin, um espetáculo! E foi um espetáculo! Uma apresentação muito legal 

do engenheiro civil Rodrigo, lá de, não, Gabriel, da cidade de Gravataí. Olha, uma apresentação 

fantástica! Guilherme, sim, de Gravataí. Então a gente fica muito feliz em ver esse sistema sendo 

mudado para o bem do trânsito de Flores da Cunha, eliminando várias, vários semáforos, 

capitão, é soldado Cleide, isso vai facilitar a caneta de vocês, tenho certeza, em prol do trânsito 

de Flores da Cunha. E eu viabilizei a vinda, Rouglan do jornal O Florense, hoje, na Tribuna 

Livre, muito pouco ocupada, teria que ser mais ocupada, quando eu convidei o capitão Daniel 

Tonatto, prontamente atendeu e com muita alegria disse-me, posso convidar o Tenente Coronel, 

o Luiz Fernando Becker? Com certeza! Será uma honra tê-los aqui em Flores da Cunha tenho 

certeza. E na manhã de hoje, capitão, deparei-me com notícia cedo de que hoje o bandido, o 

ladrão, ele vai ter medida protetiva! Então eu disse, onde é que, o que que vai fazer a nossa 

Brigada Militar se não pode mais chegar perto de um ladrão, perto de um bandido? Não e é 

muito triste isso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu vi um sistema integrado na grande Porto Alegre, 

que ele ajuda muito a polícia. E eu acredito que não vai demorar muito que em Flores da Cunha 

também, eu gostaria que depois, na Tribuna Livre, vocês falassem sobre esses dois assuntos, 

medida protetiva pro bandido e pro ladrão e, também, desse ponto integrado, né, que eu acho que 

vem facilitar e muito o, a segurança, né, contra os crimes que hoje infelizmente eles aumentam 

cada vez mais. Em tempo, cumprimentar o Lali, você está aí, que antes não havia o 

cumprimentado. E dizer que, sobre o edital, Diego, que está tramitando já da Secretaria da 

Educação para o Executivo e posteriormente deverá passar por esta Casa, ele vem em boas, em 

boa hora e já devia ter vindo, porém, pouca verba nesse projeto, Luizão! Temos que buscar 

emendas para colocar dentro deste 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. Hoje a Marilei quando se inscreve numa meia 

maratona em Porto Alegre, Gramado, por onde, paga-se! Tem custo da inscrição, é transporte, é 

alimentação, é todos, Rodrigo Garcez, que precisam dessa ajuda. Só que eu vi pelo, conversando 

com o secretário, Subsecretário Vagner do Canto, não existe muita verba dentro deste, desse 

contexto. Então acho que ali temos espaço pra buscar, buscar verbas para colocar aí. Porque hoje 

o futebol, né, Ademir Barp, ontem estivemos em Mato Perso, assistindo uma rodada dupla 
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sensacional. O Ademir que ficou com o coração dividido no grande clássico do quarto distrito de 

Mato Perso, um filho jogando num time e outro filho no outro. Eu estava torcendo para que 

desse empate, para que o pai Ademir fosse pra casa mais tranquilo. Porém o time do mais velho, 

o Corinthians de Mato Perso, goleou a equipe do Esperança, por cinco a dois, mas faz parte do 

futebol. Depois tivemos uma outra partida também, em que o São Cristóvão venceu, dessa vez 

sim, não vou errar, Clodo, venceu o teu Cruzeiro, por dois a um, por dois a um. Uma bela sede 

do Corinthians de Mato Perso, que tem aquele alambrado, lá é um espetáculo. Lá fora chovia, né, 

Ademir, mas lá estava tudo legal, arquibancada, Mato Perso parece um distrito diferente dos 

outros aqui de Flores da Cunha. Lá ainda os jovens ficam na comunidade, aplaudindo seus 

jogadores. Enfim, nós ficamos muito felizes ontem em ver o nosso quarto distrito assim, como 

nos velhos tempos, bem radicado. E hoje então nós vamos ter, eu viabilizei então essa Tribuna 

Livre, eu tenho certeza que ela será muito boa para também aos que estão nos acompanhando aí 

pelas redes sociais do Facebook da Câmara de Vereadores. Nós temos também, não tocou a 

buzininha ainda, né, ó, então podemos falar aí. Dizer que nesse tempo, dessas quatro sessões que 

eu participei como vereador suplente, peguei o caminhão andando, tive que subir nele e entrar no 

jogo de vocês. Mas eu quero dizer que para mim eu estava na arquibancada, eu estava no banco 

de reserva, entrei no jogo, entrei no time, conheci um a um, conheci a competência, a bondade de 

cada um, deu pra, deu pra sentir assim o que é a Câmara. Aqueles que dizem que o vereador só 

vem aqui na segunda-feira para receber o salário, capitão e coronel, é uma grande mentira, 

porque tem que vir na segunda, às quatro, para as reuniões, tem que vir na quinta, nas reuniões, 

né, Seu Vitório Dalcero, para as reuniões, enfim, um vereador ele tem que ter três dias de tempo 

disponível numa semana. Então foi um grande prazer ter conhecido todos vocês, ter conhecido a 

competência de cada um, conhecido as assessoras, todas elas prestativas, diretores da Casa 

enfim. Então a gente, nesse mês de setembro, participamos da Semana da Pátria, né, Horácio, 

Semana Farroupilha, tivemos inauguração do Senai, nós tivemos a, o título de Mérito Florense 

para o Alfeu Scortegagna e nós tivemos mais um título nessa semana. Mas era, qual? Ah, 

Medalha Farroupilha! Que festa sensacional! Quem perdeu quinta-feira, aqui na, aqui nesta Casa, 

os 35 anos do Galpão Serrano, perderam uma grande oportunidade, uma grande festa. Era isso, 

Senhor Presidente Angelo Boscari Junior e demais Vereadores, pessoas já citadas aqui, estou no 

meu tempo, 33 segundos, o Horácio me disse, não vai me queimar, porque é meu nome que está 

em jogo. Era isso. Uma boa noite a todos, uma boa semana! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Muito obrigado, Senhor Presidente! Quero 

aqui  deixar o meu muito boa noite, Colegas Vereadores, público aqui presente, todos que nos 

prestigiam pelo canal do Facebook, aqui o Tenente Coronel Luiz Fernando Becker; em seu 

nome, Capitão Tonatto, a todos que te acompanham aqui nessa noite; o Fontana, temos a 

imprensa na pessoa do Rouglan, temos aqui o Piccoli, o Carraro ali que faz presente, também o 

Beto Finger; Subprefeito de Otávio Rocha, Bruno Debon; Chefe de Gabinete, o Daniel 

Gavazzoni; a Marilei, acompanha aqui o seu esposo; família do homenageado do Rodrigo e 

todas as pessoas que nos acompanham. Eu venho aqui falar, o Bassani, não posso esquecer do 

Bassani também. Então o Vereador, Vereador Oscar é uma figura, né? Ele traz assim uma 

harmonia, uma harmonia boa, acho, aqui na Câmara. Falei com ele aí também que é um, é um 

vereador que trabalha também em pautas importantes, né? O trabalho dele aqui, muitos 

vereadores, até brinco a questão dos trevos aí, mas o Vereador Oscar ele trás e trabalha em cima 

de assuntos relevantes pro município, né? Isso é bom, isso acaba puxando também toda, todo o 

colegiado aqui, todos nós num objetivo, num princípio aí que é uma unidade só. Eu venho aqui, 

ocupo a tribuna, com muita alegria, estamos a, próximo do, da próxima eleição, como o 

Vereador Horácio aqui que me antecedeu, também anteriormente falou da consciência, Marinho, 

de pensar duas vezes, olhar o que é bom pro Estado, pra União, principalmente pro município 

também. O Clodo, nas tribunas passadas, também falou com propriedade, disse a verdade, olhar 
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quem ajudou o município, eu acho que esse é o, esse é o olhar, o voto lá fora, Fontana, ele está 

muito em dúvida ainda. Hoje de tarde eu fui em determinado comércio, o cara disse: não, não, eu 

não vou votar, eu não, já passei da idade, não tenho compromisso. E nisso, eu não pude ficar 

quieto. Conversando com ele, eu disse, ó, procura ver quem ajudou o município, né? Tem 

bastante gente parceira aí principalmente da saúde que trouxeram recursos pra saúde, que hoje lá 

fora o pessoal fala bastante, né, a questão da saúde, então é um ponto que toca todo mundo, todo 

mundo precisa. Então eu quero aqui usar desse tempo pra trazer uma mensagem, trazer um 

pouco dessa política de convivência, essa unidade, essa união aqui que o Oscar falou, né, essa 

“egrégora” hoje que, e não é só de hoje também, Oscar? A gente tem uma Câmara aqui, o 

Presidente também falou, pautada no diálogo, pautado no discernimento, a gente busca sempre 

chegar num denominador comum, todos juntos e acho que é o que está dando resultado também 

é nesse formato. A política como convivência. A palavra política é derivada do termo grego 

politikos que designava os cidadãos que viviam na cidade Polis. Por sua vez, era usada para 

escrever na cidade também em sentido mais abrangente, a sociedade organizada. Dessa forma, a 

origem da política remonta à participação na comunidade. A vida coletiva bem diferente do que 

se costuma pensar sobre a política como algo limitado aos políticos, profissionais e longe do 

nosso cotidiano. Onde quer que haja duas ou mais pessoas haverá necessidade de redefinir regras 

de convivência, limites de ações e deveres comuns. A política, público aqui presente, acontece 

justamente no ato de existir um conjunto. Aquilo que eu programei pra falar hoje, coincidiu 

aquilo que o Oscar acabou de falar, um conjunto, uma unidade só, todos em prol de um bem 

comum, todos em favor do município. Uma aba do que traz a política de convivência, eu falo e 

gosto de falar, acho que os Vereadores da bancada também já levantaram, por várias 

oportunidades, aqui nessa Casa, a questão de políticas públicas, divulgação, conscientização. E a 

política ela é, ela não se define só nisso, mas é um braço, é uma parte. Tendo em vista que a 

palavra política se refere, por definição, aquilo que é público, pode ser uma redundância pensar 

em políticas públicas. Porém, esse termo é bastante usado e fundamental para falarmos nesse 

tema. Aquilo que o Oscar também disse anteriormente, a questão do, da questão aí da guarda 

municipal no nosso trânsito. E só pra complementar, a função dos políticos é identificar e 

resolver os problemas e necessidades da sociedade. Para tal, fazem uma análise de cada situação 

muitas vezes com a ajuda de especialistas no assunto e da própria sociedade civil e monta um 

plano para agir. Essa atuação é o que chamamos de política pública. Para deixar um conceito 

mais palpável, podemos redistribuir exemplos, como programas de distribuição de renda, 

fornecimento de serviços de saúde, educação, estratégias de segurança pública, entre outros. A 

política pública é a política sendo colocada em prática, de forma a impactar a vida dos cidadãos e 

quais elas que é direcionado. Eu uso o exemplo aqui, né, hoje acabamos de vim, Vereadores, na 

sua grande maioria, da reunião do gabinete, aonde nos foi apresentado o projeto do binário. 

Conversando aí com meus Colegas Vereadores da bancada também antes de subir ao plenário, 

até mesmo no gabinete lá, eu disse, um espetáculo de projeto! Um projeto, eu saí de lá com 

vontade de ir dirigir pela rua, pra ver como é que vai ficar o trânsito hoje no município, que é 

uma coisa totalmente diferente! É uma coisa que tu vai ir lá fora, depois perguntar pra 

comunidade, pra qualquer um que usa diariamente daquelas vias, Clodo, vendo hoje, no papel, 

ali no telão, assim, te deixa, te deixa com uma certa vontade de ver isso em prática, porque 

eliminando uma parte das sinaleiras, criando umas certas vagas de estacionamento onde não 

teve, tendo os estacionamentos, Vereador Luizão, no oblíquo, aonde tu consegue ter de um lado 

e do outro uma trafegabilidade boa pros veículos que vão de mão dupla. Então eu saí de lá, de 

uma certa forma, realizado com a apresentação que hoje teve do binário. A gente não vê a hora 

que seja concretizado pra que possamos desfrutar de um projeto desse. A cidade está crescendo e 

isso é importante vim, vim pro município, é importante a visão do Prefeito César também em 

relação ao centro principalmente e ao nosso trânsito, que muito se falava, há tempos atrás, ah, 

parquímetro, isso, mas eu acredito que se parquímetro tivesse resolvido, Caxias do Sul também 

não estaria ainda o caos que está o trânsito. Então eu quero aqui, hoje, parabenizar, parabenizar 

esse projeto, a gente é favorável, totalmente, a bancada também se mostrou muito satisfeita. Há 
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alguns ponderamentos, algumas, talvez como foi falado, específicos, algum complemento 

específico, isso se ajusta acredito, não seja um empecilho, mas um baita de um projeto! Eu 

espero aí que esse projeto traga bons resultados e vai trazer sim. Eu estava falando também com 

o Secretário de Turismo, o Tiago, a CCJ fez uma reunião com eles há alguns tempos atrás, 

falando do, da questão do, até do mirante Gelain. E, hoje, na reunião que antecedeu, das 16:00 

horas, conversaste com ele e ele me passou que foi aberto, Vereadores, o edital do mirante 

Gelain, que a gente possa aqui dar uma divulgação, ajudar a ter interessados a participar daquele, 

daquele espaço, que vem a ser uma forma de exploração turística, tem um potencial enorme, 

roteiros investindo naquele, naquele determinado local pra gerar, sim, uma sensação de um 

roteiro turístico equipado pra aquela, pra aquela localidade. Então trago a conhecimento, 

Vereador Diego também, que representa a Comissão, Luizão, então trazer essas duas, esses dois, 

três, pontuamentos, essas considerações. E também, cinco minutos que me resta, eu quero aqui 

apenas, sempre falei, eu sou vereador, Beto Finger, que quando precisa cobrar, eu cobro, mas 

também quando precisa elogiar, a gente tem que saber elogiar, a gente tem que ter a humildade 

de reconhecer e chegar aqui e dizer, não, muito obrigado, foi feito. Eu tinha uma indicação do 

Parque dos Pinheiros, questão de limpeza, pintura, tapamentos aí da, de buracos na camada 

asfáltica. Aí fiz a indicação desse determinado local da rua César Piardi, que sobe sentido à 

Vindima, Eloy Kunz e aí, em menos de 15 dias aí, eu tive a, fui atendido, eu tive essa 

contemplação da, das duas indicações. Então não tive tempo na sessão passada de falar, de 

agradecer, mas uso aqui o meu Grande Expediente hoje, pra agradecer aí as duas indicações. A 

comunidade que faz uso, o nosso munícipe, acho que nada mais justo de a gente dar uma certa 

contrapartida, o que vem pro município nessas melhorias que é, que seria o básico. Então fica 

aqui meu agradecimento. E encerro aqui mais uma vez, Senhor Presidente, agradecendo a 

oportunidade. Tenhamos todos uma boa noite e meu muito obrigado!  

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 

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”. 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.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O projeto está em discussão.  

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

que nos prestigia nessa noite, então esse Projeto de Lei Complementar nº 08 ele vem pra adequar 

o nosso Código Tributário principalmente com a lei, nossa lei municipal com a lei federal 

vigente no momento. Então é um código antigo, um código desde 2000 e ele necessitava de fazer 

algumas alterações, alguns acertos para que ele pudesse funcionar bem no nosso, no nosso 

município. Então com a elaboração deste código, foi consultado a redação de vários códigos 

tributários de outros municípios, além de também a consulta a vários órgãos de assessorias 

especializados em administração tributária. Internamente, também se teve o cuidado de consultar 

todos os órgãos que de forma direta ou indireta que possuem relação com a legislação tributária 

do município principalmente no tocante à geração de taxas específicas para cada setor. Então foi 

totalmente revisado, quero aqui parabenizar o Alcides, que foi um dos responsáveis para fazer 

essa, essa consulta e essa alteração do nosso Código Tributário Municipal para, que nem eu falei, 

que ele se adequasse à legislação federal e principalmente para que não houvesse dúvidas quanto 
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à utilização dele aqui no nosso município. Por vezes, ele era mal interpretado por ter leis que se 

conflitavam, então foi feito todo um levantamento e todo uma adequação na nossa novo Código 

Tributário para facilitar o trabalho do nosso Executivo, de nossos fiscais do Município. Alguma 

das alterações que nós podemos citar aqui, foi a redução do IPTU em áreas não edificáveis, 

alteração da data para pedidos de isenção de aposentados, o ISS, a retenção direito via fonte e 

entre outras coisas que foram alteradas. Então havia necessidade de ser feito essas alterações, 

essas adequações no nosso Código Tributário. Então, já de antemão, sou favorável a esse projeto.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, complementando um pouco as palavras do 

Vereador Clodo, também queria dizer que ainda, no ano passado, enquanto Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final, quando na época também avaliávamos o Código de 

Posturas do Município e sabemos o quanto é trabalhoso avaliar um código, né? Queria então 

parabenizar primeiramente ao Alcides Fontana. Quando que falávamos do Código de Posturas, 

também ficamos sabendo do trabalho que ele fazia junto ao novo Código Tributário Municipal. E 

quando se faz a reforma de um código, não é por acaso, né, um código de 2000, vinte e dois 

anos, então talvez ali estava bastante defasado e acabava prejudicando, como o Clodo falou, 

principalmente a questão da fiscalização e aplicabilidade da lei. Não adianta termos uma lei na, 

no papel, se ela não faz sentido mais pra época em que vivemos. E também, acredito que 

podemos deixar claro que não é ideia criar novos impostos ou dificultar, mas sim, simplificar as 

coisas para que a população possa ter um ganho com isso. Então, mais uma vez, parabenizar o 

Alcides, a Secretaria da Fazenda também que esteve envolvida, mas acredito que a figura do 

Alcides é importante nesse trabalho e tenho certeza que é um grande ganho pro município de 

Flores da Cunha. Era isso e sou favorável.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Primeiramente, quero cumprimentar 

todas as pessoas já mencionadas nessa noite e os que nos acompanham através do Facebook. 

Preciso deixar registrado nessa discussão que no ano passado e, também, neste ano, fiz duas 

indicações que julgo ser importante fazer um estudo sobre elas para contemplar no nosso Código 

Tributário. Na indicação 307, de 2021, descrevo que o Executivo Municipal incentive a empresa 

que admitir portador de deficiência concedendo desconto no IPTU à empresa no exercício 

subsequente à admissão da pessoa portadora de deficiência independentemente de qualquer outra 

modalidade de desconto a incidir no imposto em questão. O requisito, e restrito à seguinte 

proporção: uma pessoa contratada portadora de deficiência, cinco por cento; duas pessoas, 10%; 

três ou mais pessoas, 15%. A indicação que fiz este ano, 54/2022, peço ao Prefeito Municipal 

que seja realizado um estudo de viabilidade para isenção do IPTU, total ou parcial, às famílias 

inscrita em programas sociais no Cadúnico do nosso Município ou as que comprovem renda 

igual ou inferior a um salário mínimo e que sejam proprietária de um único imóvel e utilizado 

exclusivamente com sua, como sua residência. Na seção nº VIII, artigo 36 a 43 desta PL, que 

trata das isenções, já temos pessoas, entidades, clubes, templos, entre outros contemplados. Estas 

duas sugestões de isenções que podem ser parciais ou totais irão possibilitar melhor qualidade de 

vida para as pessoas de baixa renda ou com deficiente. Fico na torcida para que a Secretaria da 

Fazenda de nosso Município olhe com carinho essas duas indicações e que possam, num futuro 

bem próximo, serem contempladas. Seria isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários 

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

Complementar nº 008/2022 aprovado por unanimidade.  

Em pauta, Redação Final do 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. 
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VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável, com Redação Final.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão.  

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

assiste, falando um pouco então sobre o projeto da LDO, que estaremos votando, que é a lei das 

diretrizes orçamentárias pro exercício financeiro de 2023. Todo ele basicamente ele é pautado 

em cima do Plurianual, que é o planejamento do governo para os quatro anos e com algumas 

emendas também, a semana passada estivemos aqui pra, votando uma emenda, que os 

vereadores podem apresentar. E também, queria fazer um, uma, chamar a atenção pra uma coisa, 

logo mais, em breve, no final do ano, nós teremos então nossas emendas impositivas, assim 

como foi no ano passado, e todos nós podemos então, dentro do, de algum dos temas que são 

apresentados dentro da lei de orçamento então, estar colocando parte da, da verba então, que o 

vereador ele tem direito, né, da emenda impositiva que ele tem direito. Até cito aqui, falando 

hoje que falávamos de esportes e o próprio Vereador Oscar citou que a verba dentro do esporte 

ele é muito pequena. Lembro que o Presidente na, no último ano, colocou uma parcela ali. Quem 

sabe, nós também possamos estar reconhecendo e cada um daqui a pouco colocando um 

pouquinho. O grão em grão vai virando um montante maior e com certeza vai ajudando mais 

pessoas. Então é essa a consideração que queria fazer, a lembrança que queria fazer. E sou 

favorável a esse projeto também.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, como sabemos a 

LDO é um instrumento que desdobra em metas anuais o planejamento de governo que consta no 

Plurianual. A LDO orienta a elaboração de lei orçamentária anual, a LOA, compreende as metas 

e prioridades do Executivo e do Legislativo Municipal, as diretrizes para a elaboração e 

execução do orçamento do Município e suas alterações, apresenta as disposições sobre as 

alterações de legislação tributária e tarifária e sobre as despesas com pessoal e encargos sociais, 

bem como as metas fiscais e os riscos fiscais. Ao estudar a LDO 2023, observa-se que áreas do 

desenvolvimento social, saneamento básico, cultura e desporto possuem orçamentos baixos, que 

nem comentado com o nosso, com o nosso Colega Diego acabou de comentar. O questionamento 

que faço é por que investimos pouco nessas áreas? Votarei favorável, mas para a LDO de 2024 

gostaria de ver estas áreas melhores contempladas. Eu acho que a gente pode fazer um esforço 

aqui, né, como Câmara de Vereadores, e quem sabe condicionar valores maiores para essas 

áreas, que a gente observa lá na LDO, estão com orçamentos menores. Eu sei que é difícil de nós 

como vereadores também propor emendas, porque tem alguns lugares que a gente não consegue 

tirar recursos. E quando o Executivo planeja já a LDO, ele já faz o seu planejamento em cima 

dos recursos. Mas eu acredito que essas áreas mais sociais assim são necessário nós olhar e 

aportar maiores recursos quem sabe o ano que vem. Muito obrigado, Senhor Presidente!  

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

que nos acompanham, o projeto que apreciamos ele é de grande importância, trata essa, trata-se 

da LDO, de todo o seu planejamento, onde são direcionados recursos para o exercício próximo. 

Então fazendo também um retrospectiva aí, que o ano passado todos nós destinamos as nossas 

emendas impositivas para áreas importantes do nosso município. Quero ressaltar assim que 

fiquei feliz, numa conversa com o Executivo, com o Senhor Prefeito também esses dias, que uma 

parte do asfalto, uma pavimentação lá, que parte do quarto distrito em direção à Flores da Cunha, 

também será executada esse final de ano. Então são mais esses incrementos, essa, esses aportes 

financeiros e as emendas que são colocadas pelos vereadores e as emendas que são feitas pelo 

projeto, como aprovamos na semana passada, que fazem de todo esse planejamento o melhor 

para Flores da Cunha. Então sou amplamente favorável, Senhor Presidente.  

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

que nós estamos discutindo agora, acho que é um projeto importante, mas vale lembrar aos 
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Colegas Vereadores que isso aqui é uma projeção, é uma projeção daquilo que o Executivo está 

em planejamento para a execução no próximo ano. Independente do valor que tem as rubricas 

abertas aqui, nós sabemos que havendo a necessidade, havendo a disponibilidade de ser 

executada as obras, não será por falta de recursos que as obras, que os investimentos deixarão de 

ocorrer. Eu acredito que sim, que é uma, é uma causa nossa, dos vereadores, poderem fazer 

emenda, poderem acrescentar valores se houver necessidade, se a gente achar que o valor não é 

disponível. Mas eu quero lembrar que nós temos um departamento de Fazenda que é muito 

experiente já nessa execução desses LDO, o nosso secretário está ali há vários anos então ele tem 

essa experiência, eu diria até uma ótima experiência, porque passou por vários governos e 

continua sendo o mesmo Secretário de Fazenda, fazendo esse trabalho juntamente com nosso 

Executivo e pegando em todas as secretarias. Isso aqui é com, foi elaborado conjuntamente com 

todos os secretários, todas as secretarias, direcionado os valores pras áreas que, que nem eu falei, 

uma projeção pro ano que vem. Então eu acredito, tenho certeza que independente da área, 

mesmo seja no esporte, seja na saúde, na assistência social, não será por falta de recursos que 

alguma ação, que alguma obra deixará de acontecer. Então eu confio plenamente nesse projeto 

repassado pra nós, através do Executivo, através da experiência que as pessoas que trabalham no 

nosso planejamento, na nossa Fazenda tem pra executar esse projeto. Então sou amplamente 

favorável ao projeto.      

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Redação Final do Projeto de 

Lei nº 062/2022 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 062/2022 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Lei nº 065/2022, que “Institui a Campanha “Abril Verde” e outras ações 

de conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho”. 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: Em discussão. 

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

que trata do Abril Verde, analisando ele então o Município recebeu um ofício do Ministério 

Público recomendando então pra que o Município ele apresentasse esse projeto. E como bem 

sabemos, então é um, seria pra ser um mês dedicado então pra as questões do, das doenças e 

também acidentes de trabalho. Sabemos que em nosso município já tivemos algumas situações 

em empresas e salientamos aqui não só empresas, né, acidentes de trabalho na área agrícola 

também, que é muito conhecida. O Colega Vereador Barp, o ano passado, se não me engano, 

esteve aqui apresentando também um trabalho e acredito que cada vez mais precisamos ter 

conscientização dentro dessas áreas para que tenhamos empresas seguras para os nossos 

munícipes, para que eles possam estar trabalhando e voltando para as suas famílias em segurança 

e que não tenhamos notícias tristes como já tivemos em alguns momentos. E também, pra área 

agrícola, sabemos que muitas vezes o nosso terreno aqui não colabora muito, terrenos íngremes, 

a maioria das pessoas já utilizam máquinas na agricultura, que é o que faz com que o jovem 

permaneça também no campo. Mas muitas vezes, por confiar demais e acreditar que não vai 

acontecer nada, acaba tombando um trator, pegando alguém embaixo e já tivemos muitas perdas 

por causa disso. Então que esse, esse projeto sirva pra conscientizar e prevenir cada vez mais pra 

que não tenhamos perdas de vidas dos nossos munícipes florenses. Era isso. E sou favorável.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, estamos apreciando então o 

Projeto 065, do Abril Verde, que institui no nosso município o mês de prevenção de acidentes e 

doenças. Então como o Colega Diego já mencionou, no ano passado, apresentei nesta Casa e foi 
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aprovado pelos demais colegas o projeto da semana da prevenção de acidentes com máquinas 

agrícolas em específico. Mas a gente acredita sempre que a prevenção ela deve ser feita não 

somente com as máquinas agrícolas, mas em todo o trabalho que se executa pelos profissionais. 

Então dentro desse Abril Verde, então também teremos a semana de prevenção com acidentes de 

máquinas agrícolas, que a gente sabe que a nossa região anda sofrendo nos últimos anos, com 

algumas perdas, devido também a nossa topografia, que ela é acidentada, e os trabalhos exigem 

bastante cuidado e as máquinas hoje elas estão presentes. Graças a Deus está também nas nossas 

propriedades, facilitando muito o trabalho de nossos agricultores, mas também elas são muitas 

vezes objeto de acidentes e muitas vezes fatais. Então sempre que pudermos conscientizar e 

pudermos levar informações e mensagens e ter prevenção também dentro desse mês de abril e 

não só em abril, mas em todos os meses do ano, mas principalmente no mês de abril, que é onde 

que se abre geralmente as safras de trabalhos nas nossas lavouras, que seja feito essas campanhas 

de conscientização. Então sou favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Projeto de Lei nº 065/2022 

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 065/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Segunda discussão e votação da Nova Redação do Projeto de Resolução nº 003/2022, que 

“Altera a Resolução nº 80, de 22 de dezembro de 2020 - Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores de Flores da Cunha para criar a Procuradoria da Mulher”. Em discussão. Na verdade 

precisa dos pareceres, né? (Leitura do parecer pelo 1º Secretário).  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: É, esse Projeto de Resolução 003/2022, de autor, 

de autora da titular desta cadeira, Silvana De Carli, ele vem de encontro da defesa da mulher. 

Então conforme é possível constatar na leitura desta resolução, são muitas as atividades 

desenvolvidas pelos, pelas procuradorias, não estou enxergando direito, cujo o intuito é zelar 

pela participação efetiva das vereadoras, fiscalizar e acompanhar programas dos governos, 

receber denúncias de discriminação e violência contra a mulher e cooperar com organismo na 

promoção do direito da mulher. O que se pretende então, através da aprovação desta proposição, 

é poder replicar algumas delas no município de Flores da Cunha, beneficiando as mulheres 

através da propagação de conhecimentos, fiscalização e acolhimento. Dessa forma, por entender 

a importância da luta contra a desigualdade de gênero e da violência contra a mulher, sou 

favorável à proposição, Senhor Presidente.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, na semana passada 

não me manifestei na primeira discussão, mas gostaria de fazer hoje, né? Primeiro parabenizar a 

Silvana, que agora está de licença, o Oscar está ocupando o lugar dela. Mas dizer que quanto 

mais canais a gente tiver para amparar, eu digo, as mulheres dentro de nosso município, sabemos 

de ocorrências recentes que já aconteceram, questões de violência, muitas vezes física, muitas 

vezes psicológica. E acredito que termos mais esse canal da procuradoria da mulher, que também 

acredito que vai ser trabalhado dentro da, também da Câmara, a Câmara vai ser um, um canal de 

recebimento também, né, de denúncias e encaminhamentos, direcionamentos para que tenhamos 

então uma segurança a mais para as mulheres de Flores da Cunha. Então, mais uma vez, 

parabenizar a Silvana pela iniciativa. E sou favorável a este projeto.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então essa segunda discussão 

dessa alteração da nossa, da resolução do nosso Regimento Interno é pra nós criarmos então essa 

procuradoria da mulher, onde, onde este órgão ele ficaria independente, então não tendo 
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vinculação com nenhum outro órgão dessa Casa Legislativa e que conta com o suporte técnico 

de toda a estrutura da Câmara de Vereadores. Então ela seria, a procuradoria da mulher deve ser 

constituída de um procurador, sendo este preferencialmente uma vereadora mulher, e sempre 

designada pelo presidente da Câmara Municipal a cada dois anos. Então o mandato da 

procuradoria da mulher acompanhará a periodicidade da eleição da mesa diretora. Então, que 

nem eu tinha falado na semana passada, é mais um órgão, é mais um, um meio que nós temos 

pra facilitar a condução em casos de, de maltrato ou de alguma incidência com as mulheres do 

nosso município, então que esta Casa também possa ser, ser parceira, ser um órgão agregador, 

que possa sim depois encaminhar todas as, as demandas que tem nessa área da, da defesa da 

mulher para os órgãos competentes. Então sou amplamente favorável a esse projeto e 

parabenizar a vereadora Silvana pela iniciativa.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Nova Redação do Projeto de 

Resolução nº 003/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários 

votem não. Confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Nova Redação do Projeto de 

Resolução nº 003/2022 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Moção nº 016/2022, de Congratulações ao Senhor Rodrigo Garcez Junior, em 

reconhecimento por ter representado o município de Flores da Cunha e o estado do Rio Grande 

do Sul no pódio de diversas provas de ciclismo e por ser um dos oito melhores ciclistas jovens 

do Brasil de 2022, conforme colocação alcançada no evento Jogos Escolares da Juventude, que 

ocorreu em Aracaju. Em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, todos aqueles que 

nos acompanham, queria então fazer defesa à escolha dessa moção, essa homenagem ao Rodrigo 

Garcez Junior, estendo ela também à mãe e ao pai que se fazem aqui presente, que eu acredito 

que são grandes exemplos e motivação para que ele tenha iniciado dentro do esporte há pouco 

tempo e já ter feito tantas conquistas como pudemos ver. Pelas minhas contas ali, acredito que 

foram umas dezessete, talvez mais, mas dezessete que eu consegui contar e que ele carrega as 

medalhas aqui, alguns troféus. Então é muito bom a gente ver jovens, eu até achava engraçado 

quando o Presidente chamava de senhor, né, um jovem de dezesseis anos, mas com respeito, a 

gente chama ele assim sim e que já orgulha tanto o município de Flores da Cunha, nos traz tantas 

conquistas. Um grande exemplo sem dúvidas, não só pros ciclistas, mas acredito que todos 

aqueles que andam no caminho do esporte. E como próprio Angelo, nosso Presidente, que 

também defende muito essa bandeira, já falou aqui, quem está no caminho do esporte está longe 

de drogas, longe de outras perdições, outros caminhos que acabam acometendo nossos jovens da 

nossa comunidade, eu digo, do estado e do Brasil inteiro. Então, mais uma vez, parabéns! E que 

tu possa continuar e trazer grandes méritos pra, pra Flores da Cunha. Eu queria botar um 

videozinho pra vocês terem noção o como é feito também o treinamento do coisa. Não é só ir lá, 

pegar a bicicleta e sair andando. Não é bem assim que funciona participar de uma competição e 

ficar entre os melhores do, do Brasil. Se tu poder colocar, Marina? (Exibição de vídeo através da 

televisão). Então ali finalizou com o chimarrão também, né, lembrando o vinte de setembro. Mas 

eu só queria complementar aqui, a Brigada está presente também, vocês fazem testes de aptidão 

física acredito, pra trabalharem como militares. Vendo isso em um jovem, vocês sabem que não 

é moleza o que ele faz, né? Então parabéns! E que tu continue sempre nesse caminho ali e tenha 

muito sucesso. Era isso.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 016/2022 está em 

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

(Processo de votação eletrônica). Moção nº 016/2022 aprovada por unanimidade.  

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Diego Tonet.  
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VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, queria citar algumas 

atividades então que participei na última semana. Dentre elas então, na sexta-feira, estive 

participando do menarosto beneficente lá em Otávio Rocha, organizado pelo Rotary e onde serão 

destinadas as receitas para ajudar a Apae e a Liga de Combate ao Câncer de Flores da Cunha. 

Então um evento que contou com expressivo número de pessoas e, mais uma vez, um evento 

beneficente, a exemplo também do Homens da Cozinha que estivemos participando, eventos 

assim são muito bem-vindos dentro da nossa comunidade e com certeza auxiliam muito as 

entidades. Então parabéns a todos do Rotary que organizaram. Também, na manhã de hoje, 

estive participando de uma reunião junto ao Prefeito César, o Vice Márcio, o Secretário Tiago, 

também a Vivi do departamento de Turismo e o Subsecretário de Esportes Vagner do Canto, 

para auxiliar então no plano de implementação de três rotas turísticas, aliás, de três rotas de ciclo 

turismo dentro do município de Flores da Cunha. Então é um projeto que servirá para atrair mais 

visitantes ao nosso município, bem como desenvolver os empreendimentos que já ficam às 

margens ou próximos a essas rotas de ciclo turismo e, também, fomentar para que novos 

empreendimentos surjam em Flores da Cunha, além de incentivar também novos esportistas, 

como a gente viu esta noite. Então parabenizo a iniciativa do Prefeito César e toda a equipe e 

fico à disposição também, enquanto ciclista, para auxiliar naquilo que eu tenho conhecimento. 

Queria também fazer um agradecimento especial, em nome da bancada do Progressistas, ao 

nosso Colega Vereador Oscar, sua última sessão hoje. E queria dizer que mesmo tu tendo sendo, 

tendo sido vereador há 30 anos atrás, eu acredito que tu carrega a experiência de lá e tu soube 

muito bem se adaptar à realidade que temos hoje e conduziu de forma alegre, descontraída, 

quebrou o gelo aqui da Câmara de Vereadores, como o Vereador Guga falou em alguns 

momentos. E acredito que isso é super saudável entre nós, termos também a experiência de 

alguém que já foi presidente desta Casa, já esteve lá atrás, há 30 anos, por nove, dez anos, dez 

anos aqui presente, quatro como presidente. Então acredito que todos nós pudemos aprender um 

pouco junto ao Oscar e que tu possas também ter aprendido alguma coisa aqui junto a nós, que 

nós, dentro do possível, possamos ter contribuído de alguma forma com o teu trabalho nesses, 

nessas quatro sessões que tu esteve presente aqui. Muito obrigado, em nome não só, eu digo, da 

bancada, mas de todos nós Vereadores aqui presentes. Era isso. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, quero aproveitar este 

espaço para informar que nos dias 28, 29 e 30 desta semana, no Salão Paroquial, depois de dois 

anos sem produções está de volta, está de volta o Astro, Festival de Cinema Estudantil da escola 

São Rafael. Três dias de muita expectativa, muita torcida, muita cultura na exibição dos 14 

filmes produzido pelos alunos das turmas de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio 

da escola. Está ali no telão o cartaz de divulgação do evento. (Exibição de imagem através da 

televisão). O Astro é um festival de cinema da escola São Rafael que já dura 24 anos e nasceu da 

iniciativa do grêmio estudantil. Toda produção de filmes exige roteirização, produção, confecção 

de figurinos, pesquisa e trilha sonora. É uma atividade extraclasse que transcende os cadernos, os 

livros e os muros da escola. Para este ano, o ingresso custa 15 reais por noite ou na aquisição do 

passaporte para as três noites sai por 40 reais. A festa de premiação ocorrerá no dia oito de 

outubro, sábado, no Clube Independente, com a entrega dos astrito para os vencedores. O 

ingresso para a festa de premiação custa 50 reais. Reforço o convite para a comunidade, mais 

uma vez, prestigie o nosso festival de cinema Astro da escola São Rafael. Também gostaria de 

parabenizar o Lions Clube, pelo jantar promovido na última sexta-feira, dia 23, no distrito de 

Otávio Rocha, jantar beneficente em prol da Liga e da Apae. Pude comprovar, mais uma vez, o 

quanto a comunidade de Flores da Cunha é solidária e ajuda as entidades que prestam serviços 

sociais em nosso município. Parabenizar também o Rodrigo e os seus pais pelas conquistas 

alcançadas e sucesso nas novas competições, que eu tenho certeza que irá participar. E também 

dar um abraço ao nosso Colega Vereador Oscar, em nome da bancada aqui, agradecer pela 
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amizade e pelo companheirismo nessas sessões que o senhor nos deu a honra de estar conosco 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Oscar Francescatto.  

VEREADOR OSCAR FRANCESCATTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e pessoas 

que nos assistem aqui, já citadas, só complementando as palavras do Diego em relação ao 

Rodrigo Garcez, queria parabenizar, mais uma vez, desejar sucesso, que muitos jovens sigam o 

teu caminho. E deixar aqui já um convite para você participar no meu programa esportivo 

Pitacos Esportivos, da rádio Solaris, para você vir aí, a gente vai combinar o horário e você vai 

falar pra toda a região serrana. Parabéns mais uma vez! Mas falando em ciclismo, Luizão, hoje 

nós temos as estradas, ó, ciclismo, só temos duas ciclovia, uma no sentido Móveis Nordeste, a 

antiga; outra, sentido Lagoa Bela. Hoje, Flores da Cunha à Nova Pádua, impossível caminhar a 

pé, aí tem que chamar o Samu e já leva. E não só essa, hoje, a própria RS-122 não dá, não tem, 

não dá pra caminhar na beira dessa estrada! As outras, Flores da Cunha à Nova Roma, então 

ciclovias já, Diego, se tu quer pedalar, convida sempre! Então nós temos batalhar em cima de 

ciclovias ou acostamento. Já se faz o acostamento, faz a ciclovia! Não temos ciclovia! Essa é 

uma das minhas bandeiras que eu vou lutar fora da Câmara de Vereadores, batalhar para termos 

essas ciclovias. Queria aqui agradecer, mais uma vez, todos os vereadores, pelo apoio, pelo 

carinho, pela atenção, enfim, as bancadas, palavras do Seu Vitório, o Diego recém falou, 

também, né, Guga, você e o Horácio foram tão gentis, são tão bacanas em me ceder o espaço no 

Grande Expediente, então eu fico muito grato. Como diz o Clodo, gratidão! Gratidão, Diego! 

Você me auxiliou desde o primeiro dia que cheguei, você é um jovem promissor, um grande 

político de Flores da Cunha, um político que pensa com o coração, de bondade, de bom caráter 

enfim. Agradecer a titular dessa cadeira, a Silvana De Carli, que me deu essa oportunidade. 

Espero, né, Guga, que voltar em outras oportunidades, estarei à disposição. Volto pro banco, mas 

à disposição do técnico. Se me chamarem, eu vou! Era isso. Uma boa noite a todos! Uma boa 

semana a todos! Mais uma vez, obrigado, Coronel Becker, Capitão Daniel Tonatto e à soldado 

Cleide e a todos que nos acompanham aqui. Era isso, Presidente, também foi um prazer conviver 

contigo, ser presidido pelo Angelo Boscari Junior, grande presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Luiz André de Oliveira  

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

público que se faz aqui presente, em especial ao Rodrigo Garcez Junior, ao pai Rodrigo Garcez, 

à mãe Andreia. Dizer que fico emocionado também de estar hoje aqui, votando essa moção, mais 

que merecida, eu acompanho o teu trabalho. É difícil, né, Garcez, chegar numa cidade, pra gente 

que vem de fora, é difícil o começo, mas com empenho e trabalho, a gente consegue e conquista. 

E você é um exemplo típico disso. Quero dar os parabéns mais uma vez! Teve uma oportunidade 

que eu acompanhei o final de uma prova, você gritando, vai, vai que dá, vai que dá! E me 

emocionou muito. E está de parabéns! Continue nessa pegada! Força, foco e fé! Gostaria de 

cumprimentar então o capitão também, Tenente Coronel Becker, também o Capitão Tonatto e a 

soldado Cleide. E dar os parabéns pra vocês, toda a corporação, pelo trabalho desempenhado em 

nossa cidade, trabalho esse que toda a semana a gente vê delinquente sendo preso e isso é 

importantíssimo. Esse trabalho fazia tempo que a gente não se via tantas pessoas, tantos 

delinquentes sendo preso aqui na nossa cidade e nós temos que combater isso, mesmo de 

imediato, porque nós não podemos deixar se alastrar muito. Vocês estão de parabéns mesmo, tá? 

Também gostaria de comentar os meus, as minhas andança durante a semana, visitei a Linha 80 

ouvindo as pessoas, tendo oportunidade delas conversar conosco, nós temos que estar próximo 

da população. Também visitei a comunidade do bairro São Gotardo, Linha Brasília, Nova 

Brasília, e também o bairro Pérola e Otávio Rocha. Então foi essa a minhas ações da semana, 

Senhor Presidente. O meu muito obrigado a todos e uma boa noite!  
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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; em especial o nosso Tenente Coronel Luiz Fernando 

Becker, nosso Capitão Daniel Tonatto, soldado Cleide; homenageado da noite, o Rodrigo 

Garcez, os seus pais, parabéns pelas conquistas e pelo trabalho e pelo empenho desse garoto aí 

que sabe que já descobriu que o esporte ele proporciona momentos bons e, também, uma 

trajetória de vida saudável e exemplar para toda a nossa juventude, então você já é um exemplo 

disso. Também cumprimentar o Lali, o Lorenzet, o Bassani, Seu Antônio, pessoas que estão aí 

conosco, os assessores. E dizer que então, na sexta-feira, como os Colegas já mencionaram, 

estivemos organizando o menarosto beneficente da Liga e da Apae, lá em Otávio Rocha. A 

comunidade já, é o 12º menarosto que é promovido lá e a comunidade sempre se empenha de 

forma gratuita, voluntária e a comunidade de Flores da Cunha corresponde com a sua presença, 

com a sua participação. Então, mais uma vez, um sucesso no evento do 12º menarosto 

beneficente para a Apae e para a Liga de Combate ao Câncer aqui, a nossa Liga Feminina de 

Combate ao Câncer aqui em Flores da Cunha. Também agradecer ao Kauã, à Nata, que ontem 

nos disponibilizaram o museu para uma equipe de jovens que veio de Santa Catarina, da 

universidade de Campos Novos lá, a UNOESC, turma de economia que veio fazer uma visita no 

nosso município. Também agradecer a vinícola Monte Reale, a vinícola Luiz Argenta, pela 

recepção maravilhosa que tivemos com essa toda a equipe que veio de lá. Então eles se 

maravilharam com a nossa cidade, com a nossa gastronomia, com nossos vinhos, nossos 

espumantes, a nossa estrutura enquanto cidade. Então também agradecer a todos os que se 

empenharam, esses profissionais dessas vinícolas e o pessoal aqui da nossa, da Prefeitura, da 

Secretaria e da Cultura. Então agradecer também ao nosso Colega Oscar, pela convivência. 

Ontem, passamos a tarde juntos, no momento esportivo, relembrando os tempos de campeonatos 

aí pelo nosso interior e foi uma tarde agradável, lá em Mato Perso, vimos os clássicos sendo 

retomados, que bom, né, Oscar? Que bom ter assunto pra poder falar na imprensa, no próximo 

final de semana, e quiçá até ao longo do desenrolar desse campeonato aqui de Flores da Cunha. 

Que bom que o esporte está voltado também pelo nosso interior! O teu time foi vitorioso, o time 

do nosso Vice-Presidente nem tanto, mas o que importa é que os campeonatos estão retornando e 

a alegria de ver os nossos jovens, os nossos atletas pisando novamente nos gramados aí, tendo a 

emoção das competições. Por ora era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana 

a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu começo então falando 

também que, na sexta-feira, estivemos lá em Otávio Rocha, então participando do jantar festivo. 

Já parabenizar aqui o Presidente do Lions, Luiz Fachin, pela excelente organização em mais uma 

festividade então beneficente. Parabenizar também o Rodrigo, a família! Acho que é importante 

o reconhecimento, Vereador Diego, das pessoas que se destacam, até como motivo para 

incentivar, que cada vez mais nós tenhamos no nosso município desportistas. Falando bem, nós 

tivemos uma lá em Mato Perso, eu que antigamente já jogava futebol, nós sentimos saudades 

desses, desses encontros, né? E eu acho que o Vagner foi feliz em promover lá dois clássicos, 

quatro equipes, comunidade estava super lotada, não tinha lugar, o estacionamento estava aqui 

perto da igreja, o campo fica lá no outro lado, de tantas pessoas que tinham prestigiando. E a 

abertura foi lá em Mato Perso, em homenagem ao desportista Marciano Ceccato, que alguns dias 

atrás nos deixou, meio que involuntariamente, meio rápido, atrás de uma doença. Então 

parabenizar sim o setor de esportes, setor que está tentando promover, a reativar o futebol 

principalmente no nosso município, mas não podemos esquecer das demais modalidades. Por 
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isso que o incentivo tem que ser amplo em todas as modalidades esportivas. Então era isso, 

Senhor Presidente. Obrigado pela, pelo uso da palavra.  

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

Senhor Presidente, ainda complementando algumas atividades da última semana, queria citar que 

também, na última quinta-feira, então eu estive em Bento Gonçalves, participando da feira Wine 

South Brasil, que é uma das maiores feiras de vinhos daqui da América Latina. Estive 

juntamente com a Renata Trentin, do departamento de Turismo e, também, acompanhando as 

soberanas da Fenavindima, rainha Fernanda, princesa Júlia e, também, a princesa Sabrina. Então 

lá na, nesse espaço também a Prefeitura contou com um estande do Município de Flores da 

Cunha e acredito que é uma oportunidade interessante, visto que Flores da Cunha é a maior 

produtora de vinhos do Brasil. Nada mais justo e oportuno estar num evento deste porte, que 

contou com a movimentação de pessoas de diversos países e, consequentemente, acaba 

divulgando muito bem também o nosso município. Também queria citar sobre a trigésima 

primeira edição da Mercopar, que vai acontecer então em Caxias do Sul e onde haverá um 

espaço subsidiado parcialmente pela Prefeitura para algumas empresas de Flores da Cunha. 

Então em um encontro realizado na última quarta-feira, dia 21, na Sala do Empreendedor, a 

banca avaliadora formada pela diretora de Desenvolvimento Econômico, Iara Barbosa, pela 

analista de articulações de projetos pleno do Sebrae RS, Liana Frosi Dall’ Agnol Tessari, e por 

este vereador que vos fala, analisou a documentação das empresas interessadas em participar da 

trigésima edição da Mercopar, então a Feira de Automação Industrial. Então foram selecionadas 

cinco empresas, foram cinco empresas inscritas então que estarão lá, empresas de Flores da 

Cunha que estarão expondo na Mercopar, e ela ocorre de 18 a 21 de outubro, no Centro de Feiras 

e Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Os negócios estarão em estande coletivos 

subsidiado parcialmente pela Prefeitura em frente ao portal de negócios, no pavilhão dois. Então 

fica o convite para toda a nossa comunidade estar lá prestigiando essa feira, as empresas do 

nosso município que estarão lá representando tão bem a nossa cidade e todos nós Colegas 

Vereadores que também possamos, de alguma forma, estar lá prestigiando esse evento. No mais 

era isso. Uma boa semana e uma boa noite a todos! 

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

(Assentimento da Presidência). Só pra complementar então algumas informações, no dia 

primeiro de outubro então é comemorado o dia Mundial do Idoso e o Município então está 

organizando várias promoções durante todo o mês de outubro, entre palestras, missa, baile e 

passeios turísticos. Então temos uma programação aqui, ó, no dia quatro de outubro, então temos 

palestras de saúde bucal e nutrição; no dia 11, direito previdenciário, endividamento, 

empréstimos consignados; e, no dia 18, saúde mental e espiritualidade. Passeios turísticos então, 

com transporte gratuito, saindo 13:30 ao lado do museu: dia 13, Alfredo Chaves; dia 20, São 

Roque; e dia 27, Otávio Rocha. E também, nós temos aqui a primeira caminhada “Move-te”, no 

dia 16, saída da praça da Bandeira, às 09:00 horas, com chegada na praça Nova Trento; no dia 

21, temos missa na Igreja Matriz, às 16:00 horas, organizada pelo projeto Conviver; e, no dia 23 

então, encerramento com um baile da terceira idade, das 14:00 às 17:00 horas, no Parque da 

Vindima Eloy Kunz. Então já antecipando o convite para que todos nossos idosos possam 

participar então nesse mês de outubro. E também, pra finalizar, eu queria contribuir com a, com 

a notícia da, que foi dada pelo Vereador Guga também, da nossa reunião no final da, no meio da 

tarde, onde que foi a apresentação do binário, acho que é uma reivindicação antiga e o projeto 

está então finalmente saindo do papel, temos projeção pra metade de novembro já estar em 

funcionamento no nosso município. Então até pra, pra comunidade ficar sabendo, o Executivo 

nesse exato momento está fazendo uma apresentação também no CDL e, posteriormente, vai 

fazer uma apresentação nas mídias sociais, na imprensa local. E nós sabemos que qualquer 

alteração, principalmente no trânsito, ocorre alguns atrasos, alguns imprevistos, então nós 

pedimos a paciência principalmente dos condutores, do público que frequenta principalmente o 

nosso Centro, porque a mudança sempre ela, ela é, ela é benéfica, mas ela leva um tempo pra 
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acontecer. Então que as pessoas possam sim serem, ser informada das alterações, das mudanças e 

que venha para beneficiar o nosso trânsito no nosso Centro, que, que a gente sabe que devido à 

grande quantidade de carros que nós temos no município, às vezes ele fica meio complicado, 

então tudo isso vem a facilitar. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na última quinta-feira, participei da entrega da 

Medalha Mérito Farroupilha dos 35 anos do CTG Galpão Serrano, entidade esta que muito honra 

a tradição e leva adiante essa cultura tão bonita do gaúcho. Agradeço a presença de todos os 

Colegas Vereadores. Na sexta-feira, participei do menarosto beneficente do Lions Clube em 

benefício da Apae e da Liga de Combate ao Câncer, Liga Feminina. Parabenizo a todos os 

organizadores, ao Fachin, ao Colega Barp e todos que promoveram aquela bela festa em 

benefício dessas entidades. No domingo, participei do menarosto do Alfredão, capela São Paulo, 

também uma forma aí de incentivar esse clube e ao esporte do nosso município. Hoje, estivemos 

participando de uma reunião no gabinete do Prefeito César Ulian para tratar sobre mobilidade 

urbana, mais especificamente sobre o projeto do binário nas ruas centrais da cidade, como os 

Colegas já se manifestaram falando sobre. Quero, em nome desta Casa também, parabenizar ao 

jovem, porque antes chamei de senhor, né, mas é o jovem Rodrigo Garcez Junior, pelas 

conquistas. Dizer que o esporte ele só traz benefícios para as nossas vidas, saúde física, mental, 

disciplina, além da realização pessoal através daí de uma trajetória de vida de sucesso. Então 

continue, porque estando dentro do esporte, você estará num bom caminho. Parabéns mais uma 

vez! Quero agradecer ao Colega Oscar Francescatto, por todas as suas contribuições nesse mês. 

Dizer que foi um prazer trabalhar contigo e tu sempre traz boas ideias, a sua vivência, a sua 

experiência e, também, o bom humor, né? Parabéns! E quando puder, volte a esta Casa. Após o 

encerramento desta sessão, estaremos recebendo, no espaço Tribuna Livre, o Comandante da 

Brigada Militar de Flores da Cunha, Capitão Daniel Tonatto e, também, o Comandante do 36º 

Batalhão, Coronel Becker. 

Agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos que nos acompanharam durante a sessão, 

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 26 de setembro de 2022, às 20h13min. Tenhamos 

todos uma boa noite e uma boa semana! 
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