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SESSÃO 2.726 – SESSÃO ORDINÁRIA 
03 de outubro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 03 de outubro de 2022, às 18h10min. 

Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, em especial da Vereadora Silvana que retorna a esta 

Casa após sua licença; a imprensa, na pessoa do Rouglan; Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni; 

Nata Francisconi, da Subsecretaria da Cultura; um cumprimento especial ao Senhor Stéfano 

Lobato Kaltbach, nosso Promotor de Justiça, que será homenageado nesta noite, sejam todos 

bem-vindos! Cumprimento também a todos que nos assistem através do Facebook da Câmara de 

Vereadores.  

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 127/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 080/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$9.000,00”.  

Ofício nº 128/2022, que informa que se encontram à disposição, junto à Secretaria da Fazenda, 

os estudos e as estimativas da receita para o exercício de 2023, para conhecimento dos 

Vereadores.  

Relatório de Gestão Municipal da Saúde referente ao 2º quadrimestre de 2022, para 

conhecimento dos Vereadores.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 206/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal que interceda junto à RGE e à secretaria competente para a instalação de postes de 

reforço na iluminação pública da rua João XXIII, na extensão entre as ruas de acesso à escola 

municipal Irmã Tarcísia, no bairro União. 

Indicação nº 207/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de contêineres de lixo orgânico e seletivo no travessão Carvalho, próximo 

ao campo de futebol. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Secretária Executiva do Comitê Taquari-Antas, que convida para participar da reunião 

microrregional da consulta popular 2022, no dia 27 de setembro de 2022, às 14:00 horas, no 

auditório Florense, do Bloco M, da Universidade de Caxias do Sul, neste mesmo município; e 

também, informa que a reunião regional ampliada será no dia 13 de outubro de 2022, às 

13h30min, no mesmo local.  

E-mail da escola estadual São Rafael, que encaminha ofício nº 30/2022, que convida para a 

exibição e premiação do 23º Festival de Cinema Estudantil, Astro 2022, nos dias 28, 29 e 30 de 

setembro de 2022, às 19:00 horas, no Salão Paroquial de Flores da Cunha, e no dia 08 de outubro 

de 2022, no Clube Independente, às 20:00 horas, respectivamente.  

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

Município de Flores da Cunha relativo ao mês de agosto de 2022, para conhecimento dos 

Vereadores.      

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Luiz André de Oliveira. 

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

Vereadora, seja bem-vinda de volta; também gostaria de cumprimentar o Senhor então Stéfano 

Lobato Kaltbach, a Natalina que se faz presente, o Chefe de Gabinete e todos que se encontram 

hoje aqui e, também, aqueles que nos assistem através das redes sociais. Falar dessa indicação, 

Senhor Presidente, é uma indicação onde várias pessoas do bairro União já me procuraram, 

solicitando que nós pudéssemos então intervir para que novos pontos de iluminação fosse 

instalado nessa rua, porque à noite, quem transita e trafega ali fica bastante escuro e é segurança, 

né? Então precisamos que se faça algo nesse sentido ali, colocando novos pontos de iluminação, 

para que a população venha transitar ali com mais tranquilidade. Então era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

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

Vereadores; a Vereadora, o seu retorno, seja bem-vinda; os funcionários da Casa; a imprensa, no 

Rouglan; nosso homenageado da noite, o doutor Stéfano Lobato Kaltbach, seja bem-vindo a 

nossa Casa, a casa do povo aqui de Flores da Cunha, toda a família; Chefe de Gabinete Daniel 

Gavazzoni, o César; a Nata Francisconi, Subsecretária de Cultura; e as pessoas que nos 

acompanham também através das mídias sociais. Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

solicitamos nessa semana ao Senhor Excelentíssimo Prefeito Municipal a instalação de 

containers de lixo orgânico e seletivo no travessão Carvalho, próximo ao campo de futebol, a 

fim de contemplar grande parte da comunidade e dar suporte à lixeira já existente no local. A 

colocação de containers de lixo irá possibilitar a organização do descarte de resíduos pela 

população conforme os dias da coleta. Dessa forma, evitar-se-ia o sobrecarregamento do lixo e, 

consequentemente, o mau odor, a proliferação de animais transmissores de zoonoses e 

contribuindo assim para a organização próximo à capela da comunidade. Por este motivo, tal 

medida poderia inclusive trazer benefícios aos cofres públicos no sentido de redução de gastos 

com limpeza e com saúde pública, respectivamente. Então há uma lixeira existente lá, próximo à 

comunidade lá do travessão Carvalho, lá próximo ao campo, lá na, na entrada lá da comunidade, 

mas ela seguidamente ela está sobrecarregada devido à procura do descarte principalmente o 

descarte do lixo seletivo. Então é importante esse descarte e a conscientização da nossa 

população para o correto descarte do, desse lixo que pode ser reciclado, mas a lixeira que se 

encontra lá, no local, já não comporta mais, então acaba, ela acaba transbordando e às vezes o 

pessoal que vem buscar o seletivo acaba deixando exposto perto da via. Então, por esse motivo, a 

gente está solicitando essa contribuição aqui do Poder Executivo para a comunidade lá do 

travessão Carvalho, lá de Otávio Rocha. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em tempo, quero 

cumprimentar o César Conz, Secretário Administração e Governo, Governança, seja bem-vindo 

a esta Casa! Encerrado o Pequeno Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite a todos! Confesso que estava com saudades 

dessa Casa, mas passou tão rápido esse um mês aí que a gente esteve licenciado pra, como eu 

disse, eu optei em sair na Câmara esses 30 dias pra também fazer campanha, de forma 

transparente com a nossa comunidade, com o objetivo maior de elegermos bons deputados, 

governador, enfim, o presidente também, e fizemos esse trabalho e, também, oportunizamos que 

o nosso suplente, o Oscar Francescatto, ficasse aqui um período na Casa também, que é o nosso 
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dever enquanto vereadores também reconhecer o trabalho deles, que nos colocaram aqui também 

como vereadores. Agradecer a presença de todos; Promotor Stéfano, seja bem-vindo! E como eu 

sou a primeira hoje a usar a tribuna e falar nesta Casa, não podemos deixar de falar de eleições, 

né? Ontem então, um dia emblemático da nossa nação. Sem dúvida muitas pessoas ainda não 

entendendo muito bem o que aconteceu a nível nacional. A gente viu aí uma transmissão dos 

dados, a todo momento sempre o Presidente Bolsonaro na frente e aí, na reta final, simplesmente 

se invertem os papéis. Em compensação, os outros cargos todos sempre, desde o início, seguiram 

na mesma sequência, mas enfim, essa é a nossa democracia. A gente tem agora um segundo 

turno pela frente e um período também de colocar pra comunidade, principalmente aqui em 

Flores da Cunha, tudo que o nosso Presidente Bolsonaro fez e o quanto ele foi importante para o 

desenvolvimento da nossa economia, isso está baseado em números, não são coisas jogadas ao 

vento. Pessoas questionam a forma dele sim, de falar, de se posicionar e com certeza ele não é 

um santo, vamos dizer assim, né, mas em atitudes concretas realmente ele fez o nosso país 

evoluir comparado também com países fora daqui. Então dizer que as pessoas aproveitem esse 

período até o dia 30, pra pensar um pouquinho melhor, analisar, buscar informação e não ir só 

nas fake news ou, também, discursos que são populistas e extremistas também, que não vão levar 

a nada. Acho que é muito importante a informação. E dado esse recado, eu também quero 

aproveitar, já falando, continuando o assunto política, que na semana passada então foi 

comemorado os 130 anos da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E por que eu vou falar da 

Câmara de Caxias do Sul? Porque na época nós éramos Nova Trento, pertencíamos a Caxias do 

Sul. E recebi então o recorte de jornal do Orfeu Conz, que na semana passada então foi 

comemorado os 130 anos. E nós temos aí o nosso tataravô como primeiro político de Flores da 

Cunha, da família Conz. Então é um orgulho também e poder dizer que temos no sangue a 

política há muito tempo. Então, no dia 26 de setembro de 1892, assumiram sete conselheiros 

municipais, eleitos pelo voto direto: Ernesto Marciache, Hugo Luciano Ronca, Romano Lunardi, 

Agapito Conz, que seria então o nosso tataravô, meu, do César Conz que está aqui também, e 

bisavó do Antoninho, né, Antoninho? Está ainda, está certo, né? E Salvador Sartori, Ângelo 

Chitolina e Benjamin Cortez Rodrigues. Esse então foi o primeiro ano, o primeiro conselho 

municipal que aprovou a regulamentação, a organização e o funcionamento dos poderes 

Executivo e Legislativo, bem como a Lei Orgânica do Município, o regimento interno da Casa. 

Então essas informações são do arquivo histórico da Câmara de Caxias. Aí eu pedi pro 

Antoninho, que é o que guarda as informações aí da nossa família, também pra falar um 

pouquinho do Agapito, ele conseguiu umas informações pra mim, que ele nasceu em Tirol, na 

Áustria, em 1837. Foi para Turim, na Itália, onde conheceu Maria de Gouli. Casados, vieram 

para o Brasil, chegando em 1878. Foi convidado para fazer parte, então organizando a primeira 

constituição, a primeira legislação de Caxias do Sul, representando aqui o município, era distrito, 

né, Nova Trento. A ata então foi feita no dia 26 de setembro de 1892. Dos filhos então do 

Agapito Conz, tiveram então a Virgínia, o Tarsilo, o Licurgo, a Alvídia, a Herminéia, a Inês, a 

Geobata e a Catarina e da nossa descendência então, ele faleceu em 1916, nós somos 

descendentes então do Tarsilo, que seria o nosso bisavô, e que teve a minha avó Aurora então do 

meu, da parte do meu pai, hoje só tem vivo o Dirceu De Carli Conz, De Carli em Caxias do Sul. 

E da parte então do Antoninho, que também é, o avô seria o Tarsilo, o pai dele é o Livinho Luiz, 

então tem ainda a Lurdes, a Joyce, a Lorena, Eneci e a Vera, né, Antoninho? E da parte então do 

Orfeu, que nós temos aqui o César, então o Tarsilo, daí vem o Diógenes, que é teu avô, né? E aí 

temos então do lado do Orfeu, ainda vivos, o Orfeu, Agapito, Dante, Itamar, Neville e o Mery, 

são todos então da família Conz. E nós tivemos aí, dessa turma também que já foi aqui vereador 

nessa Casa, o Agapito, né, Antoninho? Só ele ou o Neville? Só o Agapito. Então é com muita 

alegria que eu quero compartilhar com vocês dessas informações e dizer que acho que a família 

sempre é muito importante e lembrar dessas histórias e trazer essas informações que fazem a 

gente ter uma ligação com os nossos antepassados e principalmente na política, que é uma coisa 

que eu sempre tive muito vivo em mim desde criança e que hoje tenho a oportunidade de estar 

aqui, representando a nossa comunidade, e que talvez venha, tenha vindo lá dos nossos 
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antepassados da família Conz. E também quero falar um pouquinho, que nós tivemos aí o 

sábado, o dia Internacional do Idoso. Os Colegas Vereadores sabem que tenho defendido muito 

essa causa aqui na Câmara de Vereadores, criamos a Comissão aí do Idoso, pra fazer um 

trabalho pensando no envelhecimento da população, em políticas públicas que a gente possa 

aplicar, para que esses idosos possam viver de forma mais independente ao longo de sua vida. E 

aí, a Câmara de Vereadores, em parceria com o Executivo, com a Adiflores e com o CRAS e o 

Conselho Municipal do Idoso, desenvolveram todas uma atividade para uma programação nesse 

mês, agora, mês do idoso, com ações que vão contemplar a Câmara também aqui, além do 

projeto da Câmara, que é o Vereador da Melhor Idade, que também inicia nessa quarta-feira. 

Então pra falar e convidar os nossos idosos e, também, pedir aos Colegas Vereadores e a 

comunidade que está aqui presente e quem nos assiste, que possa ajudar na divulgação dessas 

atividades para que eles também venham participar. Teremos então palestras, que serão aqui na 

Câmara de Vereadores, sobre direito previdenciário, endividamento, empréstimos consignados, 

são temas muito importantes onde os idosos às vezes são vítimas de golpes também; saúde 

mental e espiritualidade, saúde bucal e nutricionista, então são vagas que devem ser feitas 

inscrições pra essas palestras, de forma gratuita, no Cras ou na Adiflores. Também teremos 

passeios turísticos, com o transporte gratuito, que vai sair ao lado do museu, também precisa 

fazer as inscrições na Adiflores ou no Cras. E em todos os passeios terá um lanche, então o valor 

do lanche é 40 reais. Teremos passeio então pros roteiros turísticos do Alfredo Chaves, em São 

Roque, em Otávio Rocha também. E uma primeira, uma primeira edição da caminhada “Move-

te”, que vai acontecer no dia 16 de outubro, no domingo, saindo às 09:00 horas, da praça da 

Bandeira, com chegada na praça Nova Trento, pra todos então participarem dessa caminhada, a 

gente dar visibilidade também pra esse tema muito importante e uma forma de introduzir pros 

idosos iniciativas de se cuidar da saúde, do exercício físico. Também teremos aí a missa no dia 

21/10, na Igreja Matriz, organizada pelo Conviver, às quatro horas da tarde. E um evento festivo 

de encerramento, que vai ser no Parque da Vindima, no dia 23, das duas às cinco, um baile da 

terceira idade, então a homenagem aos nossos idosos. Terá transporte também para as pessoas 

que quiserem ir lá participar. E, nesse dia, será também colocado um vídeo com os nossos idosos 

acima de 90 anos. Foi feita uma pesquisa na cidade, coletado vídeos e imagens dessas pessoas 

para homenageá-las. E, nesse dia, o nosso Prefeito Municipal então vai anunciar e mostrar pra 

comunidade, principalmente para os idosos, o projeto do Centro de Convivência que vai ser 

construído aqui, anexo à Prefeitura, é uma obra almejada por eles há muitos e muitos anos, né, e 

que, enfim, vamos sair do papel com essa ideia e colocar em prática. E já conseguimos emendas 

pra isso também, com o deputado que foi meu deputado eleito nessa eleição, Pedro Westphalen, 

destinou 250 mil reais aqui pra Flores, também destinei minha emenda impositiva do ano 

passado. A previsão do orçamento do prédio será de uns três milhões. Então se os Vereadores, 

convido-os, se quiserem participar nesse projeto também, com a destinação de emendas nesse 

ano, serão bem-vindas para que essa obra seja concluída o mais breve possível e atenda os 

nossos idosos. Então retornando a essa Casa, agradeço a atenção de vocês. E esperamos aí ter 

um, um mandato aí até o final, repleto de conquistas e coisas boas pra nossa população. Era isso. 

Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição... 

A palavra está à disposição do Vereador Vitório Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Eu passo o meu tempo e o espaço para o 

meu Colega Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente desta Casa, Angelo Boscari 

Junior; mesa diretora, os Colegas; Vereadora retornando a esta Casa, seja bem-vinda; também 

nossa, aos funcionários da Casa; a imprensa, no Rouglan; os funcionários, o Chefe de Gabinete 

Daniel Gavazzoni, o César, Antoninho Conz, Bassani, Cecconelo, o Lali; em especial, 

homenageado desta noite, nosso Promotor Stéfano Kaltbach, seja bem-vindo a esta Casa! Já 
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adiantando que é um reconhecimento de Flores da Cunha e desta Casa o trabalho que o senhor 

vem desempenhando. Então a gente começa dizendo já do, da nossa moção que apresentamos 

para o senhor, falando um pouco da parte formal da moção; e cumprimentando também a Nata, a 

Subsecretária da Cultura; e os demais que nos assistem através das mídias sociais. Apresentando 

essa moção então, diz o seguinte: apresentamos a 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. O Promotor Stéfano Lobato Kaltbach, de 53 anos, natural de São 

Lourenço do Sul, completou no dia primeiro de agosto de 2022, 26 anos de atuação à frente da 

Promotoria de Justiça de Flores da Cunha. Bolsista na Escola Superior do Ministério Público por 

ter ficado em primeiro lugar na turma de direito, passou no concurso público e se tornou 

promotor. Antes, advogou em Pelotas, de agosto de 1990 a março de 1991. É casado com 

Verônica Sickert Kaltbach há 26 anos, ela também natural de São Lourenço do Sul. Kaltbach fez 

faculdades de direito e estudos sociais na Universidade Federal de Pelotas e de processamento de 

dados na Universidade Católica de Pelotas entre 1986 e 1990, fez três faculdades no mesmo 

período. Em 1991, morou na capital, Porto Alegre, quando estudou na ESPM; e em 30 de 

dezembro de 1991, foi empossado no Ministério Público. Em janeiro de 1992, começou a 

trabalhar em Santa Vitória do Palmar, onde ficou até 31 de julho de 1996. Em primeiro de agosto 

de 1996, começou a trabalhar em Flores da Cunha e permanece conosco até hoje, né, promotor? 

Que bom! Então falando um pouco também, agora um pouco da, da família, um pouco dos dados 

que nos trouxeram, que nos passaram do nosso homenageado então, a gente cumprimenta 

também o Amadeu, a esposa Cris, a Stela Alliatti; o Evandro, que irmão, Kaltbach; a Zaira 

Molon e os demais que estão acompanhando a nossa sessão de hoje para o nosso homenageado. 

Então nosso homenageado nasceu em 07/09/1969, na cidade de São Lourenço do Sul. Seu pai, 

Senhor Ingolf José Jacob Kaltbach, é advogado, funcionário público, professor e atualmente está 

aposentado. Sua mãe, senhora Vanila Kaltbach, professora, faleceu em 13/02/2021, com 79 anos 

de idade. Possui três irmãos: Salete, engenheira civil; Tarcísio, delegado de Polícia, atuante em 

Novo Hamburgo; e Evandro, promotor de justiça que atua em São Marcos. É casado com 

Verônica Sickert Kaltbach, formada em farmácia e bioquímica. Doutor Stéfano, como foi falado, 

se formou e estudou Estudos Sociais e Direito pela Universidade Federal de Pelotas, também é 

formado em Tecnologia da Computação pela Universidade Católica de Pelotas e pós-graduado 

pela Escola Superior do Ministério Público de Porto Alegre. Então, Senhor Stéfano, até como já 

foi lido na ordem da moção, começou a trabalhar como promotor em 1991, na comarca de Santa 

Vitória do Palmar, e assumiu a Promotoria de Flores da Cunha em agosto de 1996. Então 

atuando há mais de 26 anos em Flores da Cunha, tendo como assessora jurídica a Patrícia 

Schneider, a oficiala Elisiane Rodrigues Borges, estagiários Eduardo Ganzer e Igor Lorenzett, e 

auxiliar de serviços gerais e a fiel escudeira, né, a Zaira Molon. Além disso, Stéfano cuida de 

quatro cachorrinhos, todas resgatada das ruas, sendo elas: a Cuca, a Barbie, a Pituxa e a Suziflor. 

Então os serviços se transcende um pouco também a parte legal da Promotoria e parte pra... 

Corrigindo aqui, é Eduarda Ganzer, desculpa, né? Então corrigindo aí, Eduarda, desculpa, foi 

uma pronúncia de Eduardo, invés é Eduarda, mas que bom que esteja aqui. Então o serviço 

também que ele presta a nossa cidade também como cuidador dos animais. Então, Senhor 

Stéfano, a gente tem uns vídeos, um depoimento também que a gente catou de pessoas próximas 

ao senhor, então vamos passar agora para esta Casa, para todos podermos ver todo o trabalho 

realizado e toda a sua história aqui em Flores da Cunha, a sua história de vida. Por favor, 

Morgana. (Exibição de vídeo através da televisão). Então vimos que quem constrói a sua 

história, vai deixando marcas e os depoimentos acontece que nem esse, né, de forma 

emocionada, sincera, pura, né? Então são levados também ao conhecimento de, das demais 

pessoas que, que o respeitam, que o admiram e a gente sabe que o senhor sempre procura fazer o 

melhor possível. Dizia antes, o senhor disse que várias vezes esteve nesta Casa, fazendo 

audiências, né, um tempo atrás, antes de ter a sua sede própria, a Promotoria, e eu imagino e nós 

imaginamos quão difícil é tomar decisões, né? Então a gente sabe da importância que as decisões 

que são tomadas interferem na vida das pessoas também. Então parabéns! O senhor é merecedor 
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desta homenagem e é o mínimo que esta Casa pode fazer. A gente solicita aos Colegas, logo 

mais, na votação, a aprovação dessa moção ao nosso ilustre Stéfano e que possamos comemorar 

muitos anos a mais o senhor aqui, junto conosco, à frente dos trabalhos da Promotoria de Flores 

da Cunha. Então agradeço ao meu Colega Vitório pela cedência do espaço, pela homenagem ao 

doutor Stéfano. Então tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana!  

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

Vereador Luiz André de Oliveira.  

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

ao Miro que chegou agora, Miro que é o diretor de Obras do Interior, nosso Município; ao César 

Conz também que chegou há pouco, também gostaria de cumprimentar a Nata, o Rouglan que 

esqueci de cumprimentar no Pequeno Expediente, também o pessoal que se faz presente hoje 

aqui, o pessoal do Capoeirão, a capela São João Bosco; o Demoliner e o Rizzoto, Taciano 

Demoliner e o Rizzoto. Gostaria de primeiramente comentar, que nem a Vereadora falou 

anteriormente, das eleições e, antes de tudo, agradecer a nossa comunidade de Flores da Cunha, 

pela votação que a gente teve aqui pros nossos deputado, tanto federal como estadual, 

conseguimos dobrar a nossa votação aqui na cidade referente à votação anterior, conseguimos 

dobrar, mas esperava mais, Senhor Presidente, porque a gente começa a olhar os outros 

deputados, que dali a pouco nem tem muito vínculo com a nossa cidade e vem aqui, faz um 

caminhão de voto, né, Vereador? É extremamente complicado e a gente de uma certa forma fica 

chateado, porque tem todo um trabalho dos deputados que nos auxiliam com verbas para a nossa 

comunidade e muito das vezes, né, não é tão lembrado como se deveria. Não sei se dali a pouco 

é um erro da nossa parte que não sabemos divulgar adequadamente, né, mas a gente vê pessoas 

que não tem vínculo nenhum, vem aqui, faz três, quatro mil voto e que não mandaram um real 

para o nosso município. Aí tem deputados que manda três milhões, quatro milhões para o nosso 

município e muita das vezes não chega fazer a metade dos voto, que esses cara vem e garimpam 

dentro da nossa cidade. É coisa incrível! É inacreditável! Acho que a nossa comunidade, assim, 

não digo só a nossa especialmente de Flores da Cunha, mas o povo brasileiro, né, que dali a 

pouco não, não se interessa muito por política, não se interessa por quem realmente faz alguma 

coisa pela nossa cidade e, consequentemente, isso daí tem um resultado nas urna, né? É chato, 

né, porque, tipo, a gente vai atrás de emenda, traz para o município, município aproveita em 

obras, saúde, educação e quando é hora de colher os frutos a gente não vê o resultado esperado. 

Também questão, Vereadora, de, o Presidente estava na frente a todo momento, isso, mas que 

bom que acontece, porque tem regiões que muita das vezes a gente é mais forte nós como 

vereadores, né? Vamos pegar determinado bairro de nosso município, dali a pouco a gente mais 

forte. Eu tive essa, essa experiência na minha eleição no certo determinado tempo de apuração 

das urnas, eu estava bem atrás da votação, né, e dali a pouco estourou umas urnas que eu tinha 

mais afinidade, algum bairro que eu tinha mais afinidade e eu acabei ultrapassando a minha, a 

minha oponente. E no, nos últimos dois por cento das urna, eu consegui fazer mais dez voto 

ainda! Então que bom que tem, a gente tem bairro em certas comunidades que a gente tem mais 

afininidade, né, Senhor Presidente? Também gostaria de falar nessa noite de uma comunidade da 

nossa cidade, que é a comunidade de São João Bosco, mais conhecida como Capoeirão, onde 

moradores se faz aqui presente nessa noite e que nós vamos estar mais adiante votando o projeto 

de denominação de rua. Uma parcela de pessoas me cobrou a questão do nome, né, a rua vai ser 

São João Bosco, mas a comunidade já é São João Bosco. Me questionaram, né, mas não cabe ao 

vereador escolher o nome da rua, mas sim, os moradores, os moradores em comum acordo, em 

consenso optaram por escolher São João Bosco. E nós, hoje então, vamos estar votando o nome 

dessa rua, rua essa que começa na Linha 100, ali perto do cemitério e vai até a comunidade então 

do, do Capoeirão essa comunidade de São João Bosco, estrada essa muito importante para o 

nosso, pois ali transitam muito ciclista, turista e que cabe de uma pavimentação essa estrada, pois 

tem escoamento muito grande de produção. E também, dizer aos senhores, que está já, né, 

Senhor Presidente, na LDO do ano que vem para que seja pavimentada. Conversava com certo 
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morador dali, dessa, dessa rua, que ele acabou parando com certo cultivo de hortifrutigranjeiro, 

porque não, não dava, né, a poeira era muito grande, muito intensa e acabava então danificando o 

produto dele, ele acabou então parando então com a cultura e investindo em outra cultura porque 

a poeira era demais e não conseguia mercado pro produto. Mas que bom que já está na LDO, 

estamos trabalhando com os moradores ali também. Nós falando, comentava antes de deputado, 

levei o nosso deputado federal e, também, o estadual a conversar com os moradores numa 

oportunidade, num sábado à tarde, e que também ele se comprometeu então de nos ajudar nessa 

questão de, de pavimentação. Então é que nem eu vinha falando, né, o esforço para trazer recurso  

pro nosso município a gente faz, só que quando de colher os frutos ali, a gente fica um pouco 

frustrado, que dali a pouco não há o reconhecimento suficiente. Mas isso faz parte, vamos talvez 

que nem eu falei, é uma falha nossa de, de fazer com que a informação chegue aos nossos 

munícipes aqui da nossa cidade. Também gostaria então de pedir o apoio dos Senhores 

Vereadores e Vereadora, né, para que logo mais a gente venha estar aprovando esse projeto que é 

importante. Vamos denominar o nome da rua e mais adiante então a pavimentação que vai ser 

algo muito importante para aquela comunidade, não só para aquela comunidade, mas para Flores 

da Cunha, Nova Pádua. Muitos de Nova Pádua estão, de Nova Pádua também já conversaram 

comigo e com os moradores, a gente esteve até em reunião e falando da importância dessa, dessa 

estrada. Também gostaria de falar nessa noite de uma indicação que havia feito junto ao Poder 

Executivo de Flores da Cunha e parabenizar o Miro que hoje se encontra aqui, que é ele que faz 

o motor andar, né, Miro, no interior. (Exibição de imagens através da televisão). Aí está uma 

obra feita hoje, que o Miro e o seu, e a sua equipe estiveram no local, na AABB, que dá acesso à 

pracinha da AABB, foi feito, colocada a raspa de asfalto, foi compactada, ficou um trabalho de 

excelente qualidade e as pessoas merecem, né, merecem obras, merece estrada de qualidade. E 

ali, posso dizer com todas as letras, fui, acompanhei hoje o Miro fazendo essa obra, essa 

recapeação, vamos dizer assim, e ficou, bah, ótimo, de excelente qualidade mesmo e as pessoas, 

né, se sentem valorizada e isso é muito importante. Também parabenizar ao Executivo, o 

Prefeito César, que toda obra que ele vem fazendo é obra de qualidade, é uma obra que é 

pensada para o futuro, para que não venha a dar, dar problema logo. Então de momento era isso, 

Senhores Vereadores, povo que se faz aqui presente e, também, todos os que acompanham pelo 

Facebook. Meu muito obrigado! E tenham todos uma boa noite e uma boa semana! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

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

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 072/2022, que “Denomina de Estrada São João Bosco, uma via 

pública localizada na Linha 100, no município de Flores da Cunha”. Solicito ao Secretário que 

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, Vereadores e Vereadora, 

pessoas que nos assistem aqui, principalmente os que estão através do Facebook. Este projeto de 

lei que irá à votação nesta noite, nesta Casa Legislativa, tem por objetivo denominar de estrada 

São João Bosco uma via pública localizada na Linha 100 em nosso município. Quando um 

logradouro não possui uma denominação oficial, fica mais difícil para alguém explicar 

corretamente onde se mora, gerando problemas especialmente para o recebimento de 

correspondências, encomendas e cobranças. O nome da via foi sugerido em razão de homenagear 

o padroeiro da capela São João Bosco, definido em reunião pelos moradores da mesma 
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localidade e ratificado por um documento que segue anexado com a identificação e a assinatura 

dos moradores, demostrando a concordância dos mesmos com a denominação proposta. Era isso, 

Senhor Presidente! 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, então estamos nominando essa 

via aí, essa via pública aí, localizada aí na Linha 100, entre o, a estrada da Linha 100 e a estrada 

que liga à capela São João Bosco, uma estrada muito importante ali, que passa aí também sobre a 

ponte do rio Sponga, né, mais conhecido ali como rio Sponga. Ela é um acesso importantíssimo 

não só pros moradores, mas também, também pro município vizinho ali que, de Nova Pádua, que 

acessam a estrada da Linha 100 e enveredam aí pela, pela Linha 80, Linha 60 e vão no sentido 

Caxias e a outras comunidades. Então favorecendo também muito os moradores ali, essa estrada 

sendo nominada, ela se torna referência, que nem o Colega proponente do projeto mencionou, o 

Vereador Luizão, então a gente sempre, nessa Casa, a gente busca oferecer essas informações 

através também de projetos. Então é mais uma via importante sendo nominada no nosso 

município, dando orientação para quem procura fazer entregas, para quem acessa o nosso 

interior, então é de grande importância também essa denominação. E o nome também São João 

Bosco é próprio, né, a comunidade ali do Capoeirão tem o seu padroeiro, então acho que nada 

mais justo e nada mais correto do que ser nominada com esse nome. E, também, sempre na 

expectativa aí de uma futura pavimentação, que muito ajudaria todos os moradores aí, evitando 

não só o pó, mas também todo o escoamento da produção que é tida lá naquele local lá, de, das 

nossas uvas e todos os nossos produtos do nosso interior. Então sou amplamente favorável, 

Senhor Presidente! 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colega Vereadora, Vereadores e demais já 

citados nesta noite, também queria deixar a minha contribuição em relação à estrada São João 

Bosco. Primeiro, parabenizar o Colega Luizão, pela denominação. Esta via bastante importante 

fica situada onde residia inclusive o meu avô, por parte de mãe, na Linha 100, próximo ao 

cemitério da Linha 100. Confesso que eu já percorri essa estrada algumas vezes, principalmente 

quando a gente se desloca pra Nova Pádua, às vezes de bicicleta, pra fugir da estrada principal, a 

VRS-314. E com certeza a denominação poderá levar futuramente também pra uma 

pavimentação e tenho certeza que é uma conquista grande pros moradores desta via neste 

momento e que, num futuro, poderá também diminuir o trânsito que percorre hoje pra quem vai 

para Nova Pádua principalmente ou Alfredo Chaves, um potencial no turismo aqui de Flores da 

Cunha. E principalmente, eu digo, pros moradores que ali residem, que hoje, eu estive também 

na época da campanha passando por ali e a gente sabe das dificuldades, a estrada com bastante 

pedregulho, pó e dificuldades muitas vezes de escoar a produção que ali se encontra. Então, mais 

uma vez, parabenizar o vereador pela iniciativa. E vamos torcer para que, em breve, sabemos que 

já tem o valor no orçamento ali, há provisionado, e tenho certeza que o Prefeito também estará 

olhando pra, para esta obra com carinho. Sou amplamente favorável também a este projeto! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 072/2022 

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 072/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, o Projeto de Lei nº 077/2022, que “Dispõe sobre o uso de carrinhos de compras em 

supermercados, hipermercados, atacados ou atacarejos, adaptados para atender as necessidades 

dos cadeirantes e dá outras providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado 

dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  
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VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente! Eu peço o tempo de 

cinco minutos como autor do projeto de lei. (Assentimento da Presidência). Cumprimento 

especial ao nosso Presidente da Casa, o Vereador Angelo; aos Colegas Vereadores; a nossa 

Vereadora, seja bem-vinda; cumprimento ao Daniel Gavazzoni, o Chefe de Gabinete; o nosso 

vereador suplente Oscar Francescatto, cumprimento especial ao nosso Promotor Stéfano e seus 

familiares, a comunidade de São João Bosco, aos nossos servidores, assessores, a imprensa, 

demais pessoas aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje defendo o 

Projeto de Lei nº 77/2022, protocolado nesta Casa, e que dispõe sobre o uso de carrinhos de 

compra em supermercados, hipermercados, atacados ou atacarejo, adaptados para atender as 

necessidades dos cadeirantes, e dá outras providências. Para os fins deste projeto de lei, entende-

se por supermercado, hipermercado, atacados ou atacarejo, todo estabelecimento comercial de 

autosserviço em que se exibem a venda de mercadorias variadas, excetuados os 

empreendimentos enquadrados como microempreendedor individual e microempresa e que 

possuam área de vendas inferior a 350 metros quadrados. Este projeto de lei tem por objetivo 

assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades 

fundamentais das pessoas com deficiência, visando à inclusão social e à cidadania, conforme o 

artigo 1º da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que 

estabelece normas e critérios para promover a acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzidas, chamados cadeirantes. Para isso, o projeto de lei prevê 

a eliminação de barreiras e obstáculos que limitem ou impeçam o acesso, a liberdade de 

movimento e a circulação com segurança dessas pessoas. A acessibilidade é um dos temas mais 

discutido na atualidade e a intenção de ter estes carrinhos adaptados para os cadeirantes, visa 

atender a um público que precisa ter seus direitos respeitados. Deste modo, este projeto visa 

melhorar a vida da pessoa cadeirante ou com mobilidade reduzida, quando da necessidade de ir 

ao supermercado para fazer suas compras e encontra dificuldade para tal. Devemos ressaltar que 

este projeto teve o parecer favorável no jurídico desta Casa, o Senhor doutor Rodrigo, ao qual eu 

agradeço pela colaboração para a tramitação deste projeto de lei. Também dizer que este 

Vereador e o doutor Rodrigo fomos até a sede da CDL e conversamos com o Presidente Jásser, 

que após o contato com os donos dos maiores supermercados de nosso município, concordou 

com a tramitação deste projeto. Enfatizo que é desde o mês de maio que estamos contando com o 

apoio e colaboração da nossa assessora Morgana e do doutor Rodrigo, estudando este projeto. Só 

protocolamos o projeto de lei quando tivemos todos os questionamentos jurídicos favoráveis. 

Também informar que os estabelecimentos mencionados no artigo 1º, após a publicação da lei, 

terão o prazo de 12 meses para se adaptarem ao disposto da mesma. Conto, portanto, com a 

acolhida e aprovação dos Nobres Colegas Vereadores e a Vereadora a este projeto de lei, que o 

considero de grande relevância e alcance social. (Exibição de imagens através da televisão). Nós 

temos ali então uma imagem de um carrinho de compras adaptado, aonde vem o cadeirante com 

a sua cadeira motorizada ou não e faz o encaixe no carrinho de compras e tem a total autonomia 

para buscar os seus produtos nas prateleiras dos supermercados e assim por diante. Por isso que a 

gente até gostaria de agradecer, mais uma vez, o doutor Rodrigo, pelo empenho, e trabalhamos 

junto no sentido de levar então esta possibilidade de autonomia para os nossos cadeirantes. 

Obrigado, Senhor Presidente! Conto com a colaboração dos Nobres Colegas! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR:  Projeto de Lei nº 077/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. (Processo de 

votação eletrônica). Projeto de Lei nº 077/2022 aprovado por unanimidade. 

Em pauta, a Moção nº 015/2022, de Congratulações ao Senhor Promotor de Justiça, Stéfano 

Lobato Kaltbach, pelos 26 anos de atuação à frente da Promotoria de Justiça de Flores da Cunha. 

Em discussão.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, pessoas que nos acompanham, em especial o homenageado da noite. Já o fiz no 
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Grande Expediente a defesa desta moção, mostrando todo o trabalho, uma parte dele, a família, o 

destaque, o empenho do nosso Promotor Stéfano, então esta Casa estamos propondo uma moção 

de congratulações. É um gesto mínimo que a gente consegue fazer nesta Casa, mas de grande 

importância, de grande relevância, dado o trabalho realizado pelo doutor Stéfano frente a nossa 

Promotoria. Dizia antes, quanto, quantas ideias, quantas avaliações o senhor deve ter feito, né, 

Seu Stéfano, então buscando sempre o melhor, buscando sempre o equilíbrio para todas as ações 

em que se propõe dentro da Promotoria. Então solicito também à Morgana que tem ainda mais 

um depoimento, que em virtude do tempo escasso que tivemos no Grande Expediente, não 

conseguimos apresentar e, agora sim, acredito que será possível, temos ainda alguns minutos 

para isso. (Exibição de vídeo através da televisão). Então, como vimos, como vimos na noite de 

hoje, então razões não faltam para o reconhecimento do nosso Promotor Stéfano e, por isso, esta 

Casa apresenta esta moção de congratulações. Então solicito aos Nobres Pares a aprovação dessa 

moção de congratulações ao Promotor de Justiça, Senhor Stéfano Lobato Kaltbach, pelos 26 

anos de atuação frente à Promotoria da Justiça de Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção de Congratulações 

número, Moção nº 015/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários 

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

Congratulaçãoes nº 015/2022 aprovada por unanimidade. 

Encerrada as votações, encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto de Lei nº 

080/2022. 

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Eu peço licença aos presentes para, ocorreu um motivo de urgência 

na minha família, de saúde, e transfiro a Presidência ao Vereador Clodomir José Rigo. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite a todos! Então, dando sequência, eu 

passo a palavra ao Vereador Diego Tonet pra fazer uso da Explicações Pessoais.  

VEREADOR DIEGO TONET: Obrigado, Senhor Presidente! Cumprimento novamente a 

Colega Vereadora Silvana, os demais Colegas Vereadores, o Chefe de Gabinete Daniel; suplente 

de vereador Oscar, que esteve aqui realizando seu trabalho no último mês; homenageado da 

noite, o Promotor Stéfano; todos os familiares e amigos que se fazem presentes, parabéns por 

todo o trabalho que fizeste durante todo esse tempo em Flores da Cunha, muito merecida a 

homenagem também. Queria citar algumas atividades então da última semana também. Estive 

visitando algumas, acompanhando algumas obras realizadas na nossa cidade, em especial queria 

fazer um agradecimento junto à Secretaria de Trânsito, de Obras que esteve fazendo então a 

sinalização no cruzamento da rua da Paz e a Júlio de Castilhos, lá no bairro Aparecida, próximo 

onde foi instalado uma lombada. Também, na última semana, junto com o Colega Guga, da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, andamos vendo algumas obras, 

acompanhando algumas obras que foram feitas, realizadas, algumas ainda de troca de tubulação, 

melhorias em ruas de Flores também estivemos acompanhando. Queria também falar sobre um 

edital lançado pela Prefeitura Municipal para auxiliar atletas e entidades esportivas então por 

meio de um incentivo financeiro. O objetivo desse edital é ajudar os selecionados nas despesas 

de competições estaduais, nacionais e internacionais. Apenas os atletas e as entidades esportivas 

de Flores da Cunha podem solicitar o benefício, visando representar o município em 

competições oficiais, individuais ou coletivas. Os beneficiários deverão prestar contas dos 

recursos recebidos. As inscrições então podem ser realizadas até o dia 28 de outubro e o 

resultado da seleção será divulgado até dia dois de novembro no site da Prefeitura. Mais 

informações então pode ser obtidas na Subsecretaria de Desporto, através do telefone 3292-4629 

ou pelo whatsapp 9.9602-8791. Então, na última semana, eu estive também homenageando um 

atleta aqui de Flores, o Rodrigo Garcez Junior, pelas suas conquistas fora de Flores da Cunha, 
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representando nosso município. Então todos aqueles que, assim como o Rodrigo, estão em 

alguma atividade, né, representando nosso município em alguma atividade esportiva, podem 

agora estar se inscrevendo neste edital. Também queria falar que na próxima quinta-feira 

estaremos então realizando uma sessão solene aqui na Câmara de Vereadores, em homenagem 

aos 25 anos da Liga de Combate ao Câncer, uma proposta de minha autoria. Então fica também o 

convite para toda a comunidade que quiser acompanhar, visto que também estamos no Outubro 

Rosa, no mês do Outubro Rosa. Então estendo todo esse convite também pra toda a nossa 

comunidade. No mais, era isso. Muito obrigado! Uma ótima noite! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Vitório Francisco 

Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, como já comentado 

pela nossa Colega Vereadora Silvana, também quero falar um pouquinho sobre o idoso. Dizer 

também que no dia primeiro de outubro comemoramos o Dia Internacional do Idoso, data 

instituída pela ONU em 1991, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do 

envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da pessoa idosa. Precisamos garantir a 

igualdade de oportunidades, eliminar a discriminação, capacitar e promover a inclusão social, 

econômica e política de todos os idosos independentemente de idade, sexo, gênero, deficiência, 

raça, etnia, origem, religião ou status econômico. A medida que as taxas de fertilidade 

diminuem, por razões biológicas e culturais, a proporção de pessoas com mais de 60 anos 

triplica, alcançando cerca de dois bilhões no ano de 2050. Também quero comentar que estive na 

quarta e quinta-feira da semana passada, no Salão Paroquial, assistindo a exibição dos curtas 

produzido pelos alunos do ensino médio da escola São Rafael. Parabenizar à direção, ao grêmio 

estudantil e às turmas que produziram os filmes neste ano. Agora é esperar o dia oito de outubro 

para ver quem serão os premiados com os astritos. E, para finalizar, gostaria de parabenizar e 

agradecer ao doutor Stéfano, pelo belíssimo trabalho desenvolvido aqui na nossa cidade. Sucesso 

e felicidades sempre! Seria isso por enquanto, seria isso por hoje, Senhor Presidente. Uma boa 

semana a todos e todas!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigado, Senhor Presidente! Também quero 

parabenizar o doutor Stéfano, pela sua atuação exemplar aqui à frente do nosso, da nossa 

Promotoria. E pedir então à Marina que passe algumas imagens aí, que nós vamos falar algumas 

coisas que aconteceram na semana aqui do nosso município. (Exibição de imagens através da 

televisão). No sábado, tivemos então a primeira atividade aí relacionada ao mês da criança, o 

mês de outubro, com o Brinca Flores, uma ação realizada pela Prefeitura, rádio Amizade e com a 

parceria do grupo Flores do Bem, o nosso grupo de voluntariado capitaneado pela nossa 

Primeira-Dama Lisiane. Então tem o apoio da CDL, do DeCacau Chocolates e CI Equipamentos, 

então foi uma atividade muito importante aí pras crianças e as suas famílias aproveitarem no 

sábado. Também o nosso Município recebeu uma premiação no projeto “Apoio Pedagógico: do 

acolhimento emocional ao resgaste de aprendizagens”, cadastrado então e foi premiado pelo 

Ministério Público do Rio Grande do Sul. Dos 95 projetos inscritos em todo o estado, o nosso foi 

o único, aqui na região da serra gaúcha, e a premiação acontece no dia 21 de outubro, no 

auditório do Ministério Público em Porto Alegre. E é o nosso projeto cadastrado foi através da 

Secretaria da Educação, juntamente com as coordenações pedagógicas das escolas, que realizam 

o levantamento para diagnosticar estudantes que apresentam defasagem em relação ao nível de 

ensino incurso e, a partir desses dados, elaborar então um projeto de apoio pedagógico que 

engloba principalmente as áreas de alfabetização, letramento, língua portuguesa e matemática. E 

agora, eu quero passar o mapinha, Marina, se possível aí (Exibição de imagens através da 

televisão) da nossa cidade, onde foram sinalizados alguns pontos que vão receber então a nova 

tubulação aí, porque simplesmente, hoje falando com o Secretário de Obras, o nosso sistema de 

esgoto aqui no município está em colapso total. Então vocês percebem aí várias ruas da cidade 
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com afundamentos, já diversas obras realizadas pelo Executivo nesse sentido, onde está sendo 

trocada toda a tubulação e sendo refeita a pavimentação onde é asfalto e, também, onde é 

paralelepípedo. Então nós temos aí diversos pontos que estão programados pra receberem 

melhorias nos próximos dias, rua Marechal Floriano, na John Kennedy com a Quintino 

Bocaiúva, na rua Flores da Cunha com a rua Anúncio Curra, também na rua Raimundo 

Montanari, na rua Anúncio Curra também, mais um pedaço, e na rua Natal Coloda e na rua 

Severo Ravizzoni. Então é um problema sério que estamos enfrentando aí, fora aqueles que já 

estão caindo, né, a tubulação embaixo, não foi... Depois eu concluo, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente, Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, representantes da 

comunidade do Capoeirão; presença aqui do nosso doutor Stéfano, nosso promotor, com muito 

orgulho, muita honra recebermos o senhor aqui nessa Casa; parabenizo o Colega Vereador Barp, 

pela justa homenagem, pelos seus 26 anos em nosso município. Quero aqui comentar também 

um pouco das ações realizadas na semana passada, eu e o Vereador Diego, pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final, fizemos o nosso papel, que é vistoriar as obras do 

município. Tivemos acesso ao asfaltamento da rua Júlio de Castilhos, aonde fomos recebidos 

pela comunidade também. Estivemos na rua César Piardi, verificando recapeamento do asfalto, a 

camada asfáltica se encontrava muito danificada e por razões de ter a escola por perto, questão 

de moradores, um bairro pro outro, Oscar, isso se tornava perigoso pros próprios ônibus 

escolares, né, conforme relatos da comunidade. E pra encerrar, Senhor Presidente, deixar aqui 

um, parabenizar, eu acredito, a gente tem que parabenizar todos os candidatos eleitos nesse 

primeiro turno, principalmente aquele que levou voto aqui de Flores da Cunha, independente de 

partido, a gente tem que parabenizar, Vereador Luizão, todos eleitos de alguma forma que fez 

voto em Flores da Cunha. E é o nosso papel, Senhor Presidente, também cobrar deles, não só do 

nosso partido, mas também desses deputados, senadores, toda a, todos eleitos, cobrar também 

que tragam recursos e que aportem quando a gente precisar que estejam com a mão estendida pra 

nós também. Eu acredito que esse é o nosso dever cobrar de quem também vem em Flores da 

Cunha e o nosso cidadão confiou o voto nele. Era isso a minha contribuição pro dia de hoje. E 

agradeço, muito obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra o Vereador Ademir Antonio Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Cumprimentamos os 

Colegas Vereadores e Vereadora, as pessoas que ainda nos acompanham nesta noite, já citadas 

no protocolo. Dizer que na última quarta-feira, dia 28, nós tivemos como Comissão de Finanças 

e Orçamento, audiência pública que visava apresentar o relatório da explanação sobre o 

cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referente ao segundo quadrimestre de 2022. 

Então estivemos, juntamente com Colega Horácio, o Colega Clodo, enquanto comissão e a 

maioria dos Vereadores aqui nesta Casa, ouvindo do Secretário Jorge Dal Bó o relatório 

referente esse quadrimestre do Executivo sobre os investimentos e a aplicação dos recursos no 

nosso município. Então ficamos felizes que a arrecadação foi a maior do que se esperava, então 

os recursos entrando também nos cofres públicos e as metas com que a lei preconiza na educação 

e na saúde foram atingidas, que é o 15% na saúde e o 25% na educação foram atingida nesse 

segundo quadrimestre de 2022. Então estivemos aqui para conferir e ouvir do secretário todo o 

trabalho realizado e a apresentação desses números. Então ficamos felizes que o nosso 

Município então continua investindo, continua trabalhando para o nosso cidadão em todos os 

segmentos da nossa sociedade. Também dizer que ontem, todos tivemos nosso dia de exercitar a 

nossa cidadania enquanto democracia no nosso país e ficamos felizes com os candidatos que 

foram eleitos e que buscaram também os seus votos, seus sufrágios aqui em Flores da Cunha. 

Então a gente espera sim que possam voltar já como eleitos e ter esse olhar voltado aqui, que 

nem o meu Colega Guga falou, que vem aportar recursos, que venha ver as nossas, as nossas 
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necessidades, ver as áreas que precisam e que podem ser atuadas por eles enquanto são nossos 

representantes, tanto na esfera federal como na estadual, que possam sim vir a Flores da Cunha 

de maneira mais assídua e trazer esses recursos que a gente tanto precisa. Então parabéns aos 

eleitos, mas também esse cuidado que eles devem ter com a nossa cidade, aonde tiveram o apoio, 

a confiança do nosso cidadão enquanto eleitor. Então, por ora era isso, Senhor Presidente. Uma 

boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Transfiro a palavra ao Secretário Vereador Luizão 

para fazer uso da palavra.  

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Passo a palavra pro Vereador Clodomir José 

Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Secretário Luizão! Boa noite a todos! Em 

especial aqui, quero cumprimentar o doutor Stéfano, parabéns pela homenagem merecida! Tenho 

certeza que o senhor recebeu muitos convites pra talvez trabalhar em outra cidade, mas o senhor 

preferiu ficar aqui na nossa Flores da Cunha, que muito bem lhe recebeu e o trabalho é mútuo, a 

comunidade reconhece todo o trabalho, então parabéns ao senhor, a toda a equipe! Que por 

muitos anos continuem nos assistindo e trabalhando com nós aqui na cidade! Parabéns! Também 

quero falar, endossar as palavras do Vereador Ademir com relação às audiências que nós tivemos 

na quarta-feira, aqui nesta Casa, tanto nas audiências da Finanças como de Saúde, reconheceu os 

excelentes números, né, Vereador Ademir, que foram trazidos pelo Secretário da Fazenda e pela 

Secretária da Saúde. Acho que o Município está cumprindo com o seu, com o seu trabalho, com 

seu direito de assistir por nossa população, fazendo os investimentos, que nada é mais é do que 

um retorno dos impostos que nós contribuintes pagamos através do Executivo Municipal, ele dá 

um retorno através da assistência em saúde, infraestrutura, educação, tudo que cabe ao Executivo 

Municipal e esta Casa sempre acompanhando, sempre conferindo. Então foi amplamente 

aprovada as duas, as duas audiências e esperamos sim que continue essa arrecadação a maior, pra 

que cada vez mais nosso Prefeito César, com toda a equipe do Executivo, possa investir em 

melhorias para os nossos munícipes. Então parabéns ao Executivo, por cumprir as suas metas! E 

também comentar um pouco com relação à eleição de ontem, eu acho que foi uma eleição 

diferente na verdade, Vereador Luizão, acho que nós temos que aprender que elas estão, a 

eleição está evoluindo. Um exemplo está aqui, eu sempre comento, lá em 2020 teve essa 

renovação quase que maciça nesta Casa e é isso que a população também espera, esfera estadual 

ou esfera federal, que haja essa renovação contínua, que às vezes as pessoas se cansam de alguns 

políticos que ficam muito tempo exercendo essa função, não trancando as portas, que novos, 

novas pessoas possam também exercer esse papel. Então sim, parabenizar a todos os candidatos 

que tiveram o trabalho realizado aqui na cidade, que tiveram uma votação aqui na cidade e que 

eles possam sim nos representar da melhor maneira possível, que é isso que a população espera, 

espera de nós como vereadores e nós esperamos deles como nossos representantes estaduais e 

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

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Devolvo a Presidência ao Vereador Clodomir 

José Rigo. 

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

da Presidência). Somente gostaria de concluir então a fala com respeito às questões de tubulação 

aí da nossa cidade, de saneamento, enfim, vários locais que não recebiam manutenção há muitos 

anos e que hoje estão então caindo e aí a nossa Administração está fazendo o trabalho de casa e 

fazendo bem feito. Tem um vídeo também, Marina, que mostra aí na Marechal Floriano, que 

também se foi feita essa obra essa semana, se tu, pode passar, do Giro das Obras, aquele está, 

aparece também, tu tem ali? (Exibição de imagens através da televisão). Que são obras 

importantes aí, que o nosso Executivo tem feito pra dar mais qualidade também. Ali são algumas 

obras que aconteceram nessa semana, também na rua Don Finotti, na Júlio de Castilhos, a rede 
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de drenagem ali na Don Finotti que foi trocada, a sinalização na rua Júlio de Castilhos. E 

também está sendo feita lá a estrada do travessão Camargo e, também, a obra agora na, toda a 

tubulação aí da rua Marechal Floriano também foi trocada em função disso que também tinha 

caído. Então são obras necessárias, importantes, que com certeza a população logo, logo vai 

esquecer, porque estão embaixo da terra essa tubulação, mas que são necessárias para dar 

qualidade de vida e nós estamos fazendo ela de forma correta. A gente tem relatos de moradores 

principalmente na Júlio de Castilhos, que foram abertos na frente de casa nove vezes a rua pra 

trocar um tubo e, assim, nós estamos fazendo o que devia ter sido feito antes. E convidar a toda a 

comunidade que a partir então desta terça-feira a Administração Municipal, nosso Poder 

Executivo começa uma rodada de visitas à comunidade, no interior, bairros, pra prestar contas 

das suas atividades e, também, ouvir a população, as suas demandas. Começamos então em Mato 

Perso, na comunidade de Santa Juliana, às 19:30, então todos convidados a participarem, 

Colegas Vereadores também. Era isso, Senhor Presidente. Uma ótima semana a todos! 

VEREADOR DIEGO TONET: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 
Senhor Presidente, Colegas Vereadores, apenas pra complementar também, gostaria de fazer 

uma observação sobre as eleições de ontem, tivemos alguns candidatos a deputados que 

apoiávamos eleitos, outros não. Mas assim como o Colega Luizão falou, acredito ser importante 

sim reconhecermos quem já enviou dinheiro, a gente diz, né, quem enviou emendas para Flores 

da Cunha, para o nosso município, não podemos esquecer esses nomes. Mas eu penso que a 

população hoje ela acompanha muito mais do que isso, ela não acompanha só as emendas que 

são enviadas, mas também todo o trabalho que é feito na Câmara, nas assembleias também. E, 

portanto, talvez o resultado às vezes surpreenda, né? Acredito que devido ao nível de informação 

que temos hoje, o acesso à internet, um celular, é muito fácil acompanhar o que está sendo feito 

lá em Brasília ou em Porto Alegre e, por isso talvez, muitas vezes, a eleição nos surpreenda. E 

devemos ter um cuidado especial, eu digo, que todos os políticos, e isso eu me envolvo também, 

estamos aqui como vereadores, mas não é uma profissão, estamos de passagem aqui e devemos 

estar bem cientes e isso os deputados também. Então não deve ser uma frustração quando se 

perde uma eleição, mas sim, lembrar que tivemos uma missão aqui e ela tem um início e ela tem 

um fim e isso vale para todos nós. Então que quando a gente envia uma emenda impositiva pra 

uma rua, que não seja entendido que depois a população tenha a obrigação de responder com 

votos. Eu acho, eu não concordo muito com isso e talvez as emendas dos deputados também não 

podem ser interpretados unicamente dessa forma, mas sim, um acompanhamento de todo o 

trabalho. Então essa era a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigado! Uma boa noite a 

todos! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Encerradas as Explicações Pessoais, passamos aos 

Informes da Presidência. Então no dia 28/09, nós tivemos aqui audiência pública de apresentação 

do Relatório de Gestão Municipal da Saúde e do Relatório das Metas Fiscais do último 

quadrimestre de 2022, do Poder Executivo Municipal. No dia 29, tivemos a palestra com o 

professor universitário e cientista político Fernando Schüler, “Brasil 2022: eleições, reformas e a 

modernização do país”. Neste mês, celebramos o Outubro Rosa, movimento internacional de 

conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. O período é celebrado no Brasil e 

no exterior, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o 

câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e da mortalidade pela doença. 

No dia 1º de outubro é comemorado o Dia da Pessoa Idosa no Brasil e no mundo, uma data para 

reflexão sobre a situação das pessoas com mais de 60 anos na sociedade. Para celebrar esta data, 

a Prefeitura Municipal, em parceria com a Comissão do Idoso da Câmara de Vereadores, realiza 

durante todo o mês várias atividades envolvendo as pessoas idosas do município e a Câmara de 

Vereadores, através da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 

Humanos, realiza o programa Vereador Por Um Dia da Melhor Idade. Na próxima quarta-feira, 

então dia 05/10, haverá o primeiro encontro dos Vereadores Por Um Dia da Melhor Idade. Todos 

os Vereadores estão convidados para participar da abertura a partir das 14:00 horas, aqui nesta 
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Casa. No próximo dia 06/10, às 19:00 horas, nesta Casa também, será realizada a sessão solene 

em homenagem aos 25 anos da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Também todos os 

Colegas e a comunidade convidados a participar. 

Não tendo mais assuntos pra hoje, então agradeço a presença de todos que nos acompanharam 

durante a sessão e a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 03 de 

outubro de 2022, às 19h53min. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e paz e bem! 
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