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SESSÃO 2.728 – SESSÃO ORDINÁRIA 
10 de outubro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 10 de outubro de 2022, às 18h15min. 

Saúdo a presença dos Colegas Vereadores, da imprensa, do público presente nesta sessão e a 

todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos, 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 129/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 081/2022, que “Institui Rotas Turísticas 

no âmbito do município de Flores da Cunha e dá outras providências”.  

Ofício nº 130/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 082/2022, que “Institui a Semana 

Municipal do Empreendedorismo no Município de Flores da Cunha e dá outras providências”.  

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

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

setembro de 2022, para conhecimento dos Vereadores.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 208/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de um abrigo de passageiros de ônibus na estrada 

Antônio Soldatelli, no sentido Centro-capela Nova Roma, em frente ao número 940. 

Indicação nº 209/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o patrolamento e o cascalhamento na estrada da Linha 100 até 

a divisa com o município de Nova Pádua. 

Indicação nº 210/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a colocação de placa indicativa na interseção das ruas Antônio 

Victório Cavalli e Zilmar Cecconello. 

Indicação nº 211/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja desenvolvido um estudo para implantação de energia fotovoltaica utilizando 

as estruturas físicas de edificações pertencentes ao Município de Flores da Cunha, considerando-

se suas localizações muito propícias para esse fim. 

Indicação nº 212/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a sinalização de trânsito (placa escrito “PARE”) na rua 

Garibaldi, da esquina da rua Prof. Maria Dal Conte até a esquina da rua Severo Ravizzoni, bem 

como a repintura das faixas de pedestres e de estacionamento deste trecho. 

Requerimento nº 038/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer licença 

para tratar de interesses particulares no período de 07 a 30 de novembro de 2022, conforme o 

artigo 72, inciso III, do Regimento Interno desta Casa. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

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

atendimento realizados no mês de setembro de 2022, para conhecimento dos Vereadores.      

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada a leitura dos 

expedientes, passamos ao 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

Vereadores, a Vereadora; os assessores, os servidores da Casa; a imprensa, na pessoa do 

Rouglan; o Bassani e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje defendo a indicação 

em que solicito ao nosso Prefeito Municipal a colocação de placa indicativa na interseção da 

estrada Antônio Victório Cavalli e a rua Zilmar Cecconello para identificação das vias. As placas 

de sinalização consiste numa parte importante da organização do tráfego de veículos, pedestres e 

ciclista, uma vez que elas facilitam a localização dos endereços desejados. Como temos 

residências e empresas Cavalli, Sermac, Aluxa, entre outras, as transportadoras e os Correios, 

por vezes, encontram dificuldade em localizar as famílias e as empresas instalada às margens 

destas vias para realizarem as entregas ou carregamento de produtos e mercadorias. Por isso, 

vejo ser de fundamental importância esta interseção ser identificada. Desta forma, para contribuir 

com as boas ações desenvolvidas pelo Município, solicitamos que esta indicação seja atendida, 

evitando transtorno às pessoas que passam por estas vias. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

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

Vereadores e Vereadora; assessores da Casa, funcionários; a imprensa, o Rouglan; Bassani que 

nos acompanha nesta Casa e os que nos assistem através das mídias sociais. Protocolamos essa 

semana a indicação nº 212 ao qual solicitamos ao Prefeito Municipal que seja providenciado a 

sinalização de trânsito, com a placa escrito PARE, na rua Garibaldi, da esquina da rua Professora 

Maria Dal Conte e a esquina da rua Severo Ravizzoni, bem como a repintura das faixa de 

pedestre e de estacionamento desse trecho. Através dessa indicação, solicito ao Prefeito 

Municipal pra que seja providenciado a colocação das placa de trânsito nessas esquinas da rua 

Garibaldi com a rua Professora Maria Dal Conte e da esquina da rua Garibaldi com a Severo 

Ravizzoni, a fim de evitar acidentes nos cruzamentos destas ruas e para não causar conflito dos 

motoristas nas ruas preferenciais. Solicitamos, também, a repintura das faixas de estacionamento 

desses dois cruzamentos, além da pintura das faixas de estacionamento nesse trecho, a fim de 

disciplinar o correto estacionamento, pois, pela ação do tempo, a pintura existente já está 

deteriorada, causando confusão aos motoristas na hora de estacionar. Com a repintura, facilitará 

a visualização e o correto estacionamento dos veículos e a consequente segurança aos pedestres 

que aí circulam. Então nos procuraram essa semana e é visível essa necessidade ali nessas 

esquinas da rua Garibaldi com a Professora Maria Dal Conte e a Garibaldi com a Severo 

Ravizzoni, que além de faltar inclusive a placa com o nome da rua numa das esquinas, a placa 

PARE está completamente apagada. Então os veículos aí circulam e imagina-se que seja uma 

preferencial, quando na verdade é a que vai no sentido leste-oeste. Então a gente solicita ao 

Prefeito Municipal essa atenção, porque acreditamos que, de ser muito importante oferecer a 

todos uma sinalização adequada. Solicitamos então essa devida atenção. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Horácio Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, imprensa, público presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Indicação 

208, solicito que seja providenciado a instalação de um abrigo de ônibus na estrada Antônio 

Soldatelli, próximo à estrada do parque de rodeios, pois nesse local tem várias crianças que se 

deslocam até Nova Roma para o colégio, além de usuários que necessitam diariamente do 

transporte público. Há muito tempo a comunidade vem solicitando esse abrigo de ônibus neste 

ponto. Solicito que essa indicação seja atendida com brevidade. Certo de seu pronto 
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atendimento, eu lhe agradeço. Indicação 209, solicito que seja providenciada esta melhoria na 

estrada que inicia na Linha 100 até a divisa com o município de Nova Pádua, pois a mesma 

encontra-se em condições precárias e a comunidade solicita a manutenção da referida estrada. 

Solicito que esta indicação seja atendida com brevidade, pois a comunidade está aguardando há 

muito tempo. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora; público presente, assessores da Casa; a imprensa, na pessoa do Rouglan; e todos que 

nos assistem através do Facebook Câmara de Vereadores. Nessa segunda-feira, dia 10 de 

outubro, parecendo mais uma noite de inverno, mas é o que nós temos para hoje. Senhor 

Presidente, eu quero hoje, aqui, comentar sobre algumas ações que nosso Executivo vem, vem 

exercendo na nossa cidade de uma maneira ampla, atendendo principalmente as demandas dos 

munícipes, fazendo obras bem feitas, obras de qualidade e dando sempre prioridade pras obras 

que exigem um pouquinho mais de, que seja executado com mais, mais rápidas, né? Então nós 

temos ali, como vocês podem ver através das mídias, vários locais onde que o Executivo está 

trabalhando na receptação de asfaltos, calçamentos, que infelizmente parece que, que começou a 

acontecer tudo junto essa demanda. Na semana passada, também então, fazendo um ampla, uma 

ampla vistoria na cidade, então foi captado vários locais que precisou de melhorias, foi feito lá 

na Júlio de Castilhos uma, um trabalho amplo, enorme. E, durante a semana então, foi feito, 

começado fazer então no bairro União, na rua Doutor Montaury, na Horácio Borghetti, Dom 

Pedro I, né, também lá no União. Então várias ruas que necessitavam de conserto, então o 

Executivo está fazendo e, conforme vai mexendo nessas repavimentações, vai aparecendo outros 

gargalos, outras demandas que não estavam previsto. Então, dentro da possibilidade, o Executivo 

vai fazendo todas essas melhorias, que é um, que o município espera do Executivo, além de 

novas obras, é manter o que já existe hoje na nossa cidade. Também eu quero falar aqui, 

Presidente, a importância que nós temos como vereadores, quando que nós aqui debatemos, 

discutimos e aprovamos medidas, projetos que vem lá do Executivo. Todos nós lembramos, o 

público também lembra, que no início do ano, nós tivemos aqui o embate, talvez o mais, o mais 

difícil até hoje, dos dois anos de mandato nossos, que foi com relação aos, à contratação dos 

novos CCs para o Executivo. E hoje eu fico muito, tenho até a liberdade de dizer que nós 

acertamos completamente na liberação, na aprovação desse projeto, porque nós vemos todas as 

obras que estão acontecendo na nossa cidade, todos os projetos de novas obras que nós 

aprovamos e que nós iremos aprovar, que já é de conhecimento do público e as notícias, as boas 

notícias começam a dar resultado. Então desse investimento que o Executivo fez em colocar 

pessoas que eram necessárias nas devidas áreas, pessoas na ampla maioria delas pessoas 

técnicas, nós tivemos um excelente, uma excelente notícia na semana passada, a semana 

retrasada, com relação a nossa educação municipal. No dia 26/09, então o Executivo, através das 

mídias sociais da Prefeitura, transmitiu ao conhecimento de todos que o Município tinha sido 

contemplado num projeto a nível estadual, projeto de “Apoio pedagógico: do acolhimento 

emocional ao resgate de aprendizagens”, então o Ministério Público Estadual selecionou um 

projeto aqui do nosso município. Na semana passada, então a imprensa regional, o nosso jornal 

de Caxias do Sul, que ele pega uma região muito grande de abrangência, destacou também o 

trabalho da educação na nossa cidade, que nós podemos dizer de todos os investimentos que o 

Executivo fez, no segundo quadrimestre nós tivemos aí um investimento de quase 23 milhões de 

reais na educação do município. Claro que muitos vão dizer, não, mas é a obrigação do governo. 

Com certeza, é obrigação do governo. Mas ele podia fazer esse investimento comprando carros 

novos pra transporte ou outras coisas e não investindo em pessoal, que foi o grande objetivo 
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desse projeto, investir em pessoas para reforçar a educação da nossas crianças. Todos nós 

sabemos que passamos por uma pandemia muito difícil e a escola talvez tenha sido o mais 

prejudicado de todos, porque as crianças tinham que ficar em casa, umas estudavam, outras não 

tinham acesso, então a educação ficou muito prejudicada. E os primeiros anos de educação, 

também nós sabemos que são os principais pra formar uma pessoa, formar um ser humano, então 

é importantíssimo. Isso cabe estritamente ao Município dar essas condições para que essas 

crianças possam estudar. Então destacar amplamente aqui a nossa educação, destacar a imprensa 

regional que veio trazer essa notícia, primeiro lá no dia 05/10 e, na última sexta-feira, a nossa 

imprensa aqui da cidade, a imprensa escrita, também destacou aqui na capa do nosso jornal O 

Florense, acho que depois de muito tempo a gente pode ver aqui destacado uma notícia 

importante dessas com relação à educação, a felicidade de uma educação de qualidade. Então só 

por isso, só por esse destaque aqui, eu vejo como foi importante nós aqui aprovarmos essa 

liberação, essa contratação de pessoal, de pessoas, para que pudessem trabalhar nesses projetos, 

que é, que sempre foi uma bandeira do nosso Executivo, do Prefeito César e o Vice Márcio, 

desde lá na campanha eles citavam, não fizeram promessa, mas citaram que a educação, que as 

pessoas seriam a prioridade para eles. E o resultado está aqui, a nossas onze escolas municipais 

com investimento amplo, nós sabemos, quem pode visitar as escolas viu o investimento que o 

Executivo fez em infraestrutura, em equipamento, em material didático, computadores, ar 

condicionado, condições para que a nossas crianças pudessem ficar na escola, ter um espaço 

bonito, bem aconchegante e com todas as qualidades, todas as condições para que ele pudessem 

estudar no frio do inverno e no calor do nosso verão, que ainda não chegou. Então aqui eu quero 

parabenizar o nosso Executivo Municipal, quero parabenizar esta Casa, todos os Colegas 

Vereadores, que nós não reprovamos nenhum projeto até hoje. Isso quer dizer que nós, 

conjuntamente com o Executivo, pensamos na nossa comunidade, pensamos nas nossas crianças, 

que cada vez mais elas possam ter condições de atendimento igualitário. Esse é um grande 

diferencial! É um grande diferencial, porque a escola lá do interior ela está tendo hoje a mesma 

condição que a escola aqui da cidade. E se não for verdade, por favor, podem denunciar! Podem 

divulgar, porque esse é o pensamento do nosso Executivo, do nosso Prefeito César, a 

“igualidade” para todas as escolas, condições iguais, dando condições para as crianças 

estudarem, dando um transporte eficiente de qualidade. Claro, que às vezes acontece alguns 

imprevistos, é normal. Nós temos empresas terceirizadas também que fazem o trabalho, mas a 

ideia do Executivo sempre é transmitir o melhor, o melhor atendimento para todas as crianças 

igualitárias. Então parabenizar, parabenizar a imprensa, também está divulgando as ações, as 

boas ações do nosso Executivo Municipal. E pra finalizar também, não poderia ser diferente, eu 

quero deixar aqui, falar um pouco sobre a nossa política. Eu já tinha me declarado ainda antes da 

eleição do primeiro turno quem seria, quem seria os meus candidatos, eu continuo com a mesma 

posição. Teve alguns colegas também que se manifestaram publicamente, o nosso Prefeito 

também já se declarou publicamente, então acho que é interessante sim que todos nós, todos nós, 

pessoas públicas, representantes do povo, que nós pudéssemos deixar claro para todas as pessoas 

qual é nosso posicionamento, que é fácil nós ficarmos em cima do muro, aí quando que o jogo 

terminou, dizer, ah, esse meu time ganhou, meu time perdeu. Tem que falar agora! Agora que 

tem que ir lá na imprensa, tem que ir lá, até posso provocar aqui a imprensa, que faça uma 

enquete a nível de partidos, a nível de presidente de partidos, qual os partidos que estão apoiando 

A, qual os partidos que estão apoiando o B, porque depois, logo aí na frente, nós seremos 

cobrados, vocês podem ter certeza! E os candidatos que melhor se destacaram nessa eleição que 

passou, principalmente pra deputado, foram os candidatos que, tiveram posição! Os candidatos 

que tiveram posição definida foram os mais bem votados e aquele candidato que ficou em cima 

do muro, esperando pra não se queimar com A ou com B lá, o eleitor não vai gostar da minha 

posição, muitos deles ficaram fora, então acho que é importante sim que todos nós possamos ter 

nossa opinião. Claro que a gente não vai, a gente hoje vê aí na internet, aí no Face, pessoas, eu 

diria até pessoas desequilibradas, quando uma pessoa ofende a outra pessoa do outro lado, 

independente de posição, não respeitando a opinião de um, de outro, eu acho que é, isso é que a 
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gente não quer pra nosso, pra nossa democracia. Mas nós, como entes públicos, como 

vereadores, representantes das nossas comunidades, nossos bairros, da nossa cidade num geral, 

nós precisamos ter posição, nós precisamos dizer de que lado que nós estamos. Se nós queremos 

que continuem o Brasil olhando pra frente, pensando nas pessoas, nas famílias, gerando trabalho 

ou se nós queremos voltar, talvez eleger uma pessoa que foi condenada, uma pessoa que não 

deveria estar participando de uma, de um pleito eleitoral, se é isso que nós queremos pro nosso 

Brasil, se é isso que nós queremos pro nosso estado e pra nossa cidade, porque a decisão que 

tivermos lá, no final do mês, escolhendo o nosso novo presidente, com certeza ela vai refletir em 

todo o país. Então, mais uma vez, eu reitero aqui que cada um possa fazer a sua análise e, se 

puder, em cada um, cada partido, cada agremiação, cada vereador decidir o seu voto e torná-lo 

público antes que a eleição aconteça, para depois nós podermos um cobrar do outro atitudes, 

desempenhos e não ficar só na, no acho que vai dar, eu acho que foi assim, eu acho que não foi 

assim, então é importante essa decisão. Era isso que eu tinha que dizer pra vocês hoje. Muito 

obrigado pela atenção e tenham todos uma boa semana! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Concedo o meu tempo ao 

Colega Vereador Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Mais uma vez, boa noite ao nosso 

Presidente da Casa, aos Colegas Vereadores, à Vereadora; os servidores, os assessores, o 

Bassani; a imprensa, na pessoa do Rouglan; e os que nos acompanham através do Facebook. 

Trago hoje a esta Casa um tema sobre o qual considero importante fazer algumas considerações, 

trata-se da energia fotovoltaica, que é uma necessidade cada vez mais presente em nosso 

município, estado e país. Atualmente, no Brasil, mais de um milhão de consumidores geram a 

própria energia por meio dos raios solares. As instalações correspondem a 8,6 gigawatts de 

potência e a maioria está concentrada em residências, representando 76,6% do total de 

consumidores; em seguida, aparecem o comércio e serviço com 13,4%; produtores rurais: 7,6%; 

indústria: 2,1; poder público: 0,3; e outros tipos, como serviços públicos, também 0,3; e a 

iluminação pública apenas 0,1. Com a Resolução Normativa da Aneel, em 2012, que determina 

as regras para a instalação e compensação de créditos, o sistema fotovoltaico atraiu mais de 44 

bilhões em investimento. Foram mais de 260 mil empregos acumulados desde 2012. Em 2022, o 

país deverá ver um avanço exponencial no sistema, impulsionada pelos, pelas crescentes de 

energia elétrica e pelos diversos benefícios que ela traz aos consumidores. Estudo indicam que o 

país deverá ter mais de 50,8 bilhões de investimentos, gerando mais de 357 mil novos empregos 

espalhado pelas cinco regiões brasileiras. Um crescimento tão expressivo mostra que a energia 

solar é um investimento atrativo e que conquistou vários brasileiros que desejam garantir 

economia na conta de luz e, ainda, contribuir com o meio ambiente. O retorno de investimento 

da energia solar costuma ser de quatro a seis anos, após esse período, com a economia da conta 

de luz, você recupera o valor investido. Com a evolução da tecnologia e constante inovações, 

estima-se que os equipamentos de energia solar terão uma vida útil de 25 anos, com 80% da 

capacidade original. A instalação de um sistema fotovoltaico na maioria das vezes é feita nos 

telhados das casas e com baixo custo de manutenção. Depois da instalação, basicamente o que 

precisa ser feito é a limpeza dos painéis solares para evitar que a poeira ou outros detritos 

reduzam a capacidade de absorção. Proveniente do sol, a energia solar é uma fonte limpa, 

renovável e sustentável. A energia solar é uma alternativa mais benéfica ao meio ambiente e seu 

crescimento já a torna a segunda principal fonte do mundo. Pensando no meio ambiente, numa 

energia sustentável e na redução de gastos em energia elétrica pelo nosso Município, no dia dois 

de setembro de 2021, fiz a indicação de nº 263, onde solicitei ao Senhor Prefeito Municipal que 

realizasse um estudo de viabilidade para instalação de placas de energia fotovoltaica em prédios 

públicos de propriedade do Município de Flores da Cunha. Hoje retomo novamente este assunto, 
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através da indicação de nº 211/2022, com a ajuda do amigo Dagoberto Lanzzarin, com as 

seguintes considerações: A instalação de placas de energia solar poderá possibilitar ao Município 

uma considerável economia de valores relativos ao consumo de energia elétrica, hoje, na ordem 

de 70 mil mensais. Com a implantação de placas de energia solar fotovoltaica, o Município 

estaria indo na correta direção de uma utilização de energia limpa, renovável, atendendo a 

sustentabilidade ecológica da mesma forma que estão procedendo inúmeras empresas e cidadãos 

de nosso município. Verifica-se que o Município, somente considerando a área urbana de nossa 

cidade, possuem inúmeras edificações de localização privilegiada para esse fim, com coberturas 

que recebem insolação muito indicada para a instalação de placas solares, provavelmente como 

as construídas mais recentemente, já estruturadas para receber esses equipamentos. Rapidamente 

podemos citar as seguintes edificações do Município: Centro Administrativo Municipal, Casa de 

Cultura Flávio Ferrarini, Ginásio Poliesportivo Marcos Pivoto, Núcleo de Extensão Escolar que 

está sendo construído junto ao Cemel, escola São José, Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, 

Complexo de Oficinas e Garagem, Estádio Municipal Homero Soldatelli, pavilhões da 

Fenavindima, entre outros. É importante ressaltar que a implantação desse sistema, que 

acreditamos ser plenamente possível e muito positivo para o nosso Município, os valores 

economizados mensalmente com o consumo de energia elétrica sejam revertidos em melhorias 

na iluminação pública de nosso interior e bairros, qualificando a segurança e o conforto de 

nossos munícipes. Também solicitamos que todas as novas edificações de propriedade do 

Município sejam projetada e construídas dessa forma. Como incentivo para as edificações da 

iniciativa privada, com essa previsão, seja concedido um incentivo de até 50% nas taxas de 

aprovação de projetos que contemplem essa estrutura, por exemplo. Reitero, mais uma vez, que a 

instalação das placas de energia solar fotovoltaica, além de não agredir o meio ambiente e gerar 

economia ao nosso município, seremos um bom exemplo a ser seguido! Por fim, peço ao 

Executivo Municipal que olhe com carinho esta sugestão, pois devemos ter um olhar de futuro e, 

assim, também nós, como comunidade constituída, façamos nossa parte em prol do meio 

ambiente. E os valores economizados mensalmente sejam investidos em iluminação pública nos 

locais pouco contemplados, onde vai proporcionar mais segurança e bem-estar a essa gente. 

Então fiz esse retorno a esse assunto, pois eu considero a capacidade da geração de energia solar 

através das placas fotovoltaica um investimento que ele vai se pagar com o tempo. Então 

acredito que o nosso Executivo que tem pensado grande nesse sentido, também possa olhar para 

esse tema, que ele é bem importante para a nossa comunidade. E, por fim, aproveito a 

oportunidade para deixar meus sinceros agradecimento aos Nobres Colegas Vereadores e à 

Vereadora, pela aprovação da PL 077/2022, sancionada pelo nosso Prefeito Municipal no dia 

quatro de outubro como Lei Ordinária nº 3.690, ao qual também agradeço. A partir desta lei, 

num prazo de 12 meses, os estabelecimentos que se enquadram na legislação deverão possibilitar 

um carrinho de compras adaptados aos cadeirantes, garantindo-lhes a autonomia para efetuar as 

suas compras. Seria hoje essa a minha contribuição para o debate. Muito obrigado a todos pela 

atenção! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Transfiro a Presidência ao 

Vereador Clodomir José Rigo.  

PRESIDENTE VEREADOR CLODOMIR JOSE RIGO: Com a palavra, pra fazer uso da 

tribuna, o Vereador Angelo. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite a todos! 

Cumprimento aos Colegas Vereadores, comunidade que se faz presente hoje, assessores dessa 

Casa, sejam todos bem-vindos! Também aos que nos acompanham através das redes sociais. Na 

semana passada, o Município lançou, finalmente, o edital para o auxílio a atletas e entidades 

esportivas. E, como comentou também o Vereador Diego, é importante esse edital para que a 

gente possa dar um auxílio, tendo em vista que já existia previsão no orçamento esta rubrica de 

dotação de despesa, de dotação orçamentária, então agora, com o edital, vai se, vai se poder 
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disponibilizar recursos para auxílio a atletas. As inscrições podem ser realizadas até dia 28 de 

outubro, na Subsecretaria de Desporto. Por meio de um incentivo financeiro, o objetivo é ajudar 

os selecionados nas despesas com inscrição, transporte, alimentação, hospedagem. Podem 

recorrer ao benefício os atletas e as entidades esportivas que participarem de competições 

oficiais individuais ou coletivas nas mais diversas modalidades. O valor para entidades 

esportivas é até três mil reais para competições internacionais, até dois mil reais para 

competições nacionais, até mil e quinhentos reais para competições estaduais. E o valor para o 

auxílio a atletas, individual, é de um mil e quinhentos para competições internacionais, um mil 

reais para competições nacionais, até 750 reais para competições estaduais. Os valores poderão 

sofrer variações de acordo com a quantidade de selecionados para receber o auxílio. Os atletas 

devem residir em Flores da Cunha, assim como as entidades precisam ter sede no município. Os 

beneficiários deverão prestar contas do recurso recebido. As inscrições devem ser realizadas até 

dia 28 de outubro, na Subsecretaria de Desporto, que fica junto ao Ginásio Poliesportivo Marcos 

João Pivoto, das oito da manhã às 11:45 e das 13:15 às 17:30. A lista dos documentos e 

formulários que devem ser entregues estão disponíveis no edital. E o passo a passo pra conferir o 

edital na íntegra está disponibilizado lá no site da Prefeitura, mas também procurando aí na 

página as informações, tem um link que dá o acesso. O resultado da seleção será divulgado até 

dia dois de novembro, no site da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas junto à 

Subsecretaria de Desporto. Então isso é interessante pro nossos atletas, pra que seja uma forma 

de incentivo a eles continuarem competindo. Levando em consideração aí que tem que seguir os 

critérios, né, estabelecidos nesse edital e, e quem realmente compete, vai fazer a diferença sim. 

Posterior a isso, tem que se dar uma contrapartida, que pode o atleta ou entidade prestar ao 

Município serviços de caráter social e educativo, de forma gratuita, e a prestação de contas é até 

15 dias após o recebimento do auxílio, por meio de formulário constante em um dos anexos do 

edital. Então mais um mecanismo aí pra gente auxiliar e regulamentar, né, pra que todos, todos 

os atletas tenham o acesso de maneira igualitária e regrada. Então isso é positivo pra, para a 

valorização e o incentivo do esporte no município. Lembrando também que eu, enquanto 

vereador, indiquei uma emenda impositiva no orçamento pra essa, pra essa rubrica de despesa, 

não foi um valor muito expressivo, mas já é, já foi algo pra dar um primeiro passo. Talvez o ano 

que vem a gente possa unir esforços entre os demais vereadores e aportar um recurso maior, mais 

substancial, pra que a gente possa auxiliar então mais pessoas ainda. E falando um pouquinho 

sobre emendas impositivas, estive na última quinta-feira, em Nova Bassano, na Câmara de 

Vereadores de Nova Bassano, participando da reunião do Parlamento Regional, que tratou da 

instauração do orçamento impositivo, que pode ser indicado pelo Poder Legislativo através dos 

vereadores. Dentre as mais de 20 câmaras de vereadores que fazem parte do Parlamento 

Regional da Serra Gaúcha, apenas duas possuem orçamento impositivo: Flores da Cunha e Nova 

Prata. Então eu e o Vereador de Nova Prata comentamos um pouco sobre as diferenças que têm 

entre as câmaras e o que tem também de igual nesses projetos. Os dois são baseados na 

Constituição Federal, artigo 86. Lá, eles só têm emendas individuais, em Flores da Cunha temos 

as individuais e as de bancada. Aqui representa, as de bancada e as individuais, 2,2% da receita 

corrente líquida. E, com essas emendas impositivas, o Poder Legislativo consegue indicar 

efetivamente investimentos em obras e ações do Município, atendendo inúmeras demandas de 

interesse da comunidade. A instauração do orçamento impositivo se dá através de Emenda à Lei 

Orgânica do Município, baseado no artigo 86 da Constituição Federal. É uma forma da gente 

legitimar nosso, o nosso cargo lá fora, levando melhorias pra comunidade, tendo em vista que 

nós somos os, somos representantes legítimos e estamos perto da comunidade, estamos todo dia 

aí, em contato com a população. Então a emenda impositiva ela é o mecanismo de auxílio, né, o 

Poder Legislativo, que a gente pode aí demonstrar um pouquinho mais do nosso trabalho. Há 

quem questione, há quem fale sobre, que esse tipo de ação pode ser taxada como compra de 

votos, acredito que não. Aqui em Flores da Cunha a gente tem um diálogo muito amplo entre os 

vereadores, a gente até aglutinou emendas em outras oportunidades dentro de, das diversas 

bancadas, pensando no bem comum, pensando em melhorias que todos os cantos do município 
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precisam. Então nós aqui conseguimos administrar muito bem isso. A gente trata com 

responsabilidade o recurso e elege, sim, prioridades que devem ser atendidas. Então, da minha 

parte nesta semana era isso. Agradeço a atenção de todos e tenhamos todos uma boa semana. 

Obrigado! 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo 

Boscari Junior. 

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 nº 080/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor 

de R$9.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em 

que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadora, Vereadores, então 

queria falar um pouco sobre o objetivo deste projeto. Ele destina-se então a criar uma rubrica de 

despesa para garantir o pagamento de despesas relacionadas ao projeto Proerd, que é o programa 

Educacional de Resistência às Drogas. Este programa então consiste num esforço cooperativo 

estabelecido entre a Brigada Militar, as escolas e as famílias que tem como missão ensinar aos 

seus estudantes habilidades para tomada de boas decisões para ajuda-los a conduzir suas vidas de 

maneira segura e saudável. Nesse sentido, o Município colabora com a aquisição de camisetas e 

medalhas para serem distribuídas aos alunos participantes, bem como a locação de espaço para 

realização da culminância do projeto. Sendo assim, considerando que a lei orçamentária em 

vigor não contempla a rubrica de despesa, então se faz necessário a inclusão agora. E eu queria 

fazer um comentário também, eu acredito que o ambiente escolar é um dos principais locais onde 

que deve ser tratado principalmente o tema das drogas, tendo em virtude que muitas pessoas, eu 

digo, muitos jovens às vezes eles acabam sendo vulneráveis a essa, a esse problema social, 

digamos, que temos. Há poucos dias, estive falando com um ex-colega inclusive de trabalho de 

alguns anos atrás e ele me relatou sobre o problema na família, tendo um filho de cerca a, quinze, 

dezesseis anos, que infelizmente teve que ser internado. Então às vezes não aparece tanto na 

mídia, mas a gente sabe que dentro da nossa comunidade, Flores da Cunha, o problema existe, 

não só em Flores da Cunha, como em outros, outras cidades, né? Difícil ter uma cidade onde não 

existe o problema de drogas. Então não tenho dúvidas de que esse projeto ele tem um objetivo 

ótimo junto aos nossos jovens, esse projeto junto às escolas, junto à Brigada Militar, polícia e às 

famílias e com certeza sou favorável pra, por este projeto. Era isso. Muito obrigado!  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, o programa 

Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) ele teve origem lá nos Estados 

Unidos, no ano de 1983, e atualmente é desenvolvido em mais de 58 países. O Proerd é um curso 

de quatro meses, ministrado por policiais militares voluntários, capacitados pedagogicamente, 

em parceria com pais, professores, estudantes e comunidades. Com ênfase na prevenção ao uso 

de drogas, as aulas mostram ao estudante como se manter longe das más companhias, a evitar a 

violência, a resistir às pressões diretas ou indireta e a sempre acionar os pais ou responsáveis 

quando necessário. Conforme o site do jornal O Florense, de 12 de agosto de 2022, no segundo 

semestre deste ano em nosso município, o programa está atendendo 279 estudantes de quinto e 

sétimo ano, em sete escolas municipais e estaduais, escolas Rio Branco, Francisco Zilli, Antônio 

de Souza Neto, Pedro Cecconello, Horácio Borghetti, São José e 1º de Maio, ministrado pelo 
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soldado Arlan Batista dos Santos, policial devidamente capacitado e apto para executar a 

atividade. Portanto, tudo que nós pudermos fazer para orientar nossas crianças a tomarem 

decisões seguras e os que deixem longe das drogas e da violência, serei favorável. Eu posso 

testemunhar que, como diretor de escola também, muitas vezes teve o programa lá na escola São 

Rafael e é um programa muito proativo, as crianças elas saem instruídas e é um programa que a 

gente deve sim dar total respeito e total voto favorável a este, a esta programação ali do Proerd. 

Sou favorável, Senhor Presidente! 

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

Vereadora, pessoas que nos acompanham nesta Casa e nas mídias sociais, o Proerd então é o 

programa Educacional de Resistência às Drogas. Por muitos anos, estive acompanhando o 

programa principalmente quando se fazia no Salão Paroquial o encerramento e a devida 

apresentação também para a comunidade desse programa. Na época, era o soldado, sargento 

Sandi que fazia e fazia com uma dedicação assim impressionante o trabalho da prevenção das 

drogas nas escolas. A gente sabe que é nas escolas que às vezes as crianças são alvo frequente, 

pela idade, pela vulnerabilidade que elas têm ali de más companhias e de iniciação a certas 

coisas ilícitas que vem a prejudicar toda a sua vida durante o período na escola e de, isso se 

arrasta depois pra, pra vida inteira como adulto. Então educando a criança, com certeza a gente 

está fazendo um bem para o cidadão no amanhã. Então esse programa ele vem sempre em boa 

hora, ele conta com a parceria da Brigada Militar, que conhece todos os labirintos da droga, do 

ilícito, da má formação do cidadão. Então através da Brigada, das escolas, cooperação com as 

famílias, a gente sente que as nossas crianças têm um apoio, tem uma visão diferente apresentada 

para elas através desse programa do Proerd. Então projetos como esse sempre serão bem-vindos 

a essa Casa, porque trata da formação do nosso cidadão. Então sou amplamente favorável, 

Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 080/2022 

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 080/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Encerrada a votação, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final os 

Projetos de Leis nºs 081 e 082/2022. Encerrada a Ordem do Dia, passamos às   

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

gostaria de lembrar que no próximo dia 12, quarta-feira, comemoramos o Dia da Criança. 

Também, neste dia, comemoramos o Dia da Nossa Senhora Aparecida. Em 1930, a santa foi 

proclamada padroeira do Brasil e, em 1980, o dia 12 de outubro foi decretado feriado nacional. 

Aproveito essa oportunidade para informar e convidar os Colegas e a comunidade de Flores para, 

a comunidade florense para prestigiar a Apae em Cena, dia 14 de outubro, próxima sexta-feira, 

no Salão Paroquial de Flores da Cunha, às 20:00 horas. Obrigado, Senhor Presidente! Uma boa 

noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente! Boa noite aos Colegas 

Vereadores, a quem nos acompanha aqui no plenário e, também, pelas redes sociais. Estamos no 

mês de outubro, então mês importante, porque comemoramos o mês do idoso e, também, 

Outubro Rosa e são diversas ações que estão sendo programadas, estão acontecendo nesse mês e 

eu queria compartilhar então com as pessoas e convidar também para participarem. Então no mês 

do idoso, amanhã nós teremos uma palestra aqui na Câmara de Vereadores, as atividades estão 
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sendo realizadas em conjunto com a Câmara e o Executivo, o Conselho Municipal do Idoso 

também e vai ser uma palestra sobre endividamentos e, também, os consignados, que são as 

questões que afligem muito os nossos aposentados, que hoje acabam se endividando buscando 

esses empréstimos, com juros às vezes alto, mas que aquela bola de neve que nunca consegue 

sair então desse, desse problema. Então vai ter um palestrante aqui, quem quiser participar, ainda 

dá tempo. E também do Outubro Rosa, a programação que já iniciou, em parceria da Secretaria 

de Saúde também com a Liga Feminina de Combate ao Câncer, temos atividades que estão 

acontecendo nas UBSs, que são ações de prevenção ao câncer, também vai ter na unidade central 

aqui, tem também a Caminhada pela Vida, no dia 22, às quatro e meia e, depois, a missa. Então 

também a população pode acompanhar todas essas informações aí pelas redes sociais da 

Prefeitura e participar e prestigiar esses dois públicos que são muito importantes e que tem o 

nosso apoio aqui no município. Também falar um pouquinho que o Executivo tem investido 

bastante na questão do esporte aqui no município. Tivemos aí, no final de semana, o 

Campeonato Municipal de Cepo 48, com a participação aí do, de várias entidades, bares, enfim, 

do município. E também, agora, tem inscrições aberta para o Campeonato Aberto de Vôlei de 

Quadra, também de Luta de Braço e o municipal de Sinuca Bola 8. Então também atividades 

para quem quer na área do esporte estão disponíveis aí para participar, pode buscar a 

Subsecretaria de Desporto para fazer as inscrições e ter mais informações também sobre essas 

iniciativas aí do nosso Poder Público. Depois eu concluo, Senhor Presidente. Era isso. Muito 

obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Diego Tonet. 

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

acompanha, queria citar então um pouco das atividades também da última semana. Então estive 

na terça-feira acompanhando o Subsecretário de Esportes Wagner do Canto; também a chefe do 

departamento de Turismo, Vivi Schiavenin; e o Luiz que faz parte da empresa Nomas, onde na 

oportunidade percorremos mais de 100 quilômetros pelo interior de Flores da Cunha, com o 

objetivo de mapear três rotas de ciclo turismo que serão criadas, sinalizadas e apresentadas em 

breve para a comunidade florense. Queria destacar aqui também, que percorremos várias 

estradas de chão do distrito de Otávio Rocha, Mato Perso, Santa Bárbara e Alfredo Chaves e 

gostaria de destacar aqui a qualidade das vias por onde passamos, todas elas em excelentes 

condições, estando patroladas e cascalhadas. No sábado, também estive acompanhando o evento 

Juntos na Escola, que ocorreu na escola então Rio Branco, na parte da manhã, lá na Linha 100 e, 

na parte da tarde, também no 1º de Maio. Então é um excelente, uma excelente oportunidade 

também de integração entre alunos e familiares junto à escola e, também, uma oportunidade de 

estar sendo apresentadas as melhorias que o Município, o Poder Executivo então realizou dentro 

desses locais, dessas escolas. Também, no sábado de noite, estive acompanhando a premiação do 

Astro, o Festival de Cinema Estudantil lá da escola São Rafael, escola essa que também estudei 

por cerca de 12 anos, participei também do Astro, não ganhei nenhuma estatueta, né? Lembro 

que o Colega Presidente Angelo também participou acho, acredito, algumas vezes do Astro, 

também foi aluno lá do colégio. E queria parabenizar o empenho de todos os alunos e, também, 

dos professores, que já levam este evento, que é um marco do nosso município, um marco do 

colégio São Rafael. E quem sabe futuramente outros, outros colégios também possam estar se 

engajando para realizar este festival, então parabenizo a todos também. Queria também, pra 

finalizar, ah, comentar também que no domingo, participei também lá do almoço no bairro 

Vindima, também um excelente almoço lá, organizado pelo pessoal do bairro, parabenizar todos 

pela organização. E queria destacar também algumas obras que vem sendo realizadas na 

comunidade, uma delas também foi, foi a roçada realizada a partir do trevo que vai à Nova Pádua 

até a divisa do município, nas margens então da rodovia, que leva para o município de Nova 

Pádua e, também, na data de hoje o, a lateral do acesso, algumas empresas, a Rodo Trento, 

empresas que ficam às margens da ERS-122, então também foi colocada a raspa de asfalto, foi 
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feito o patrolamento, o cascalhamento, melhorando então os acessos, as vias a essas empresas 

que ficam às margens da ERS-122. Depois eu concluo também algumas outras informações. Era 

isso. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Vitório Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Obrigado, Senhor Presidente! 

Inicialmente, quero parabenizar a todos os estudantes do ensino médio da Escola Estadual de 

Ensino Médio São Rafael que foram premiados com um astrito, no último sábado, dia oito de 

outubro. Parabenizar toda a direção, coordenação e o grêmio estudantil, pela retomada do evento. 

Aos que não foram premiados, com certeza fica o aprendizado de que o projeto proporciona. 

Senhor Presidente, no dia 12 de outubro, próxima quarta-feira, comemoramos o Dia da Criança, 

instituído no Brasil, por meio do Decreto nº 4.867, de cinco de novembro de 1924. Devemos 

salientar que somente em 1955, o Dia das Crianças passou a incorporar o calendário de datas 

comemorativas do país a partir do sucesso de campanhas publicitárias de empresários ligados a 

indústrias de brinquedos. Como podemos observar no nosso dia a dia, as crianças recebem status 

de consumidoras no mercado, são diariamente bombardeadas por mensagens publicitárias 

abusivas que vendem a falsa ideia de realização de sonhos, felicidade e inclusão social pela 

posse de mercadorias. Porém, as crianças são seres em desenvolvimento psíquico, afetivo e 

cognitivo, que precisam ser preservadas dessas campanhas abusivas. Por outro lado, devem ser 

rodeadas de cuidado e de muito amor por parte da família e de toda a sociedade. Também falar, 

que no dia 15 de outubro, próximo sábado, comemoramos o Dia do Professor, criado com o 

intuito de homenagear esse profissional de tão grande importância no desenvolvimento de seres 

humanos, pois é ele que alfabetiza e ensina as principais áreas do conhecimento humano durante 

a formação escolar. Parabéns a todos os professores de nosso município! Seria isso por hoje, 

Senhor Presidente. Uma boa noite a todos e todas! Até a próxima semana! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que ainda nos acompanham, dizer de que ontem, no dia nove de outubro, 

então tivemos o passamento, o falecimento do nosso amigo Plínio Mioranza. Acredito que 

muitos o conheciam, empresário, professor, irmão dos empresários aqui no setor vinícola do 

Antonio Luiz Mioranza, do Nelson, da grande família Mioranza aqui de Flores da Cunha. 

Grande entusiasta da cultura italiana, sempre defendeu, sempre atuou junto às entidades que 

ligam a nossa cultura. Então a Associação dos Amigos de Sospirolo também muito deve ao 

Plínio, pelo trabalho que exerceu, pelo trabalho também que ele realizou junto à realização do 

gemellaggio Flores da Cunha-Sospirolo, lá em Beluno, na Itália. E o Plínio sempre esteve à 

frente e sempre foi idealizador, sempre foi atuante diante das questões da nossa cultura. Então 

ontem, tivemos essa perda, aos 82 anos ele nos deixa, mas deixa o seu legado de trabalho, de 

preservação de costumes, escritor, então é sempre um lamento quando perdemos pessoas que 

muito enaltecem o nosso município e a nossa cultura ítalo-brasileira. Então aos familiares, ontem 

estive levando nosso abraço e esperamos que a nossa cultura e o trabalho que ele realizou diante 

de tantas entidades aqui possa se perpetuar. Também então na sexta-feira, vamos ter o Apae em 

Cena, esperamos estar presentes lá, valorizando o trabalho dos profissionais, de quem organiza e 

dando um suporte àqueles alunos lá que tanto precisam. De antemão também, parabenizar todos 

os professores, o Colega Vitório, nosso diretor sempre, escola São Rafael, parabenizar esses 

professores que são os mestres de todas as profissões que conhecemos, todas as profissões 

passam pelo professor. Então parabenizar estes profissionais e desejar a eles que sejam sempre 

valorizados e que possam passar para as nossas crianças tudo que há de bom para se aprender. 

Então, que nem dizia Cora Coralina: “Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que 
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ensina”. Então, mais uma vez, parabéns a todos os professores! Era isso por essa semana, Senhor 

Presidente e Colegas. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

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

Senhor Presidente e Colegas Vereadores, queria falar ainda sobre o início da Semana Municipal 

do Turismo, que iniciou ontem então com o evento Luna Piena, na Monte Reale e, também, se 

estende agora, pros próximos dias, com uma extensa programação. Então tem vários assuntos, eu 

não vou citar todos aqui, mas eles ficam disponíveis também nas páginas e redes sociais aí da 

Prefeitura para que todos possam estar acessando. Então tem eventos ali relacionados ao Corpus 

Christi, Romaria do Frei Salvador, já pensando no próximo ano, também sobre as rotas turísticas, 

um projeto de lei que vem a esta Casa, o encontro do Trade do Turismo, a Caminhada de São 

Tiago, lá no dia 06/11, também algumas atividades nos roteiros com os idosos, atividades nas 

escolas, onde o Secretário de Turismo está visitando as escolas para falar sobre o turismo, 

atividades de turismo junto aos servidores também em alusão ao Dia do Servidor e, também, a 

Fenavindima então está realizando um concurso para a criação de uma nova identidade visual, 

que será então esse concurso de 14 a 31 de outubro. E eu gostaria de passar o meu tempo restante 

ao Colega Clodo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Vereador Diego! Só pra contribuir a fala 

da tribuna, então dizer que a Secretaria de Educação contratou, pra execução desse projeto, então 

cinco psicólogos para atuar nas onze escolas municipais, onde alunos, professores e funcionários 

podem ser atendidos. E, no segundo trimestre, também começou o reforço no contraturno e para 

esse projeto então foram contratados 12 profissionais, quatro professores de matemática, quatro 

de língua portuguesa e quatro pedagogos. E também, no próximo dia 21 então, uma equipe aqui 

da nossa Secretaria de Educação, alunos e professores estarão em Porto Alegre para compartilhar 

com outras escolas essas experiências adquiridas aqui no nosso município. Era isso, Senhor 

Presidente. Obrigado! 

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

da Presidência). Obrigada, Senhor Presidente! Também gostaria de compartilhar com os Colegas 

Vereadores e com a comunidade que nos assiste sobre a primeira iniciativa de prestar contas pra 

nossa comunidade que o Executivo realizou na comunidade de Santa Juliana, em Mato Perso, 

onde foram convidadas as três comunidades e se fizeram lá presentes representantes, as 

diretorias, estávamos em 50 pessoas da comunidade, secretários da Administração maioria estava 

presente e os Vereadores, eu, o Vereador Clodo e o Vereador Diego estávamos também 

acompanhando esse momento muito importante, onde que a gente consegue chegar perto da 

população e falar sobre as ações que estão sendo feitas pelo Executivo. Maioria das pessoas não 

acompanha muito as redes sociais ou acaba ficando sabendo de poucas ações que a Prefeitura 

faz. Mas nós temos muitas atividades sendo desenvolvidas e que são importantes para o 

desenvolvimento do município e que a comunidade precisa ficar sabendo. Então também é nossa 

obrigação estar junto à população, divulgando, também dialogando, ouvindo as demandas, para 

que depois sejam também realizadas na medida do possível. Então ali, nesse encontro, a maioria 

das ações foram faladas que foram realizadas em prol aí da comunidade mesmo, como foi o 

asfalto 3,7 quilômetros de asfalto entre Otávio Rocha e Mato Perso e, também, foi já anunciado 

que está prevista a licitação para a realização então de 1,2 quilômetros, que vai iniciar ainda esse 

ano, então que começa em Mato Perso em direção à Otávio Rocha também, as melhorias que são 

feitas nas estradas, incentivo para as indústrias, também algumas coisas que foram citadas lá. 

Com relação à escola de Mato Perso, que estamos ainda na luta para conseguir a devolução então 

do prédio e do terreno para o Município e, assim, também poder executar as benfeitorias que 

estão previstas aí, em torno de 200 mil em equipamentos, que só está aguardando autorização do 

Estado para que possa ser feita essa melhoria aí na escola e atender melhor então os nossos 

alunos também de Mato Perso. Assim que tiver a permissão do uso do prédio, nós podemos fazer 

essas, essas obras. No mês de novembro, então terá mais uma ação, a ideia do nosso Prefeito é 
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passar todas as comunidades do interior, também os bairros da cidade, fazendo esse trabalho e, 

assim também, divulgando tudo que está sendo feito aí pelo, pelo Executivo em prol do nosso 

município. Então convido, na próxima edição, se todos os Vereadores puderem estar presentes, 

acho muito importante ali, depois da reunião, conversar com os moradores e ouvir as demandas 

deles também. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. No dia 05/10, quarta-feira, participei da 

abertura do programa Vereador Por Um Dia da Melhor Idade nesta Casa, dando as boas-vindas 

aos inscritos, também com explanação sobre como, o funcionamento do Poder Legislativo feito 

pela Comissão de Educação. No dia 06/10, participei da reunião do Parlamento Regional da 

Serra Gaúcha, realizada pela Câmara Municipal de Nova Bassano. O encontro debateu o 

orçamento impositivo tratando sobre a importância participativa do Legislativo na destinação de 

recursos. Lá também, ficou acordado que a próxima reunião será em Flores da Cunha. Então 

assim que tivermos a data e o, a data e o tema, eu convidarei a todos os Colegas Vereadores. No 

dia 06/10, participei da sessão solene em homenagem aos 25 anos da Liga Feminina de Combate 

ao Câncer. Agradeço a todos os Vereadores que estiveram presentes. No dia 07, sábado, 

participei da entrega da premiação do Astro 2022, Festival de Cinema Estudantil, realizado pelo 

grêmio estudantil da escola São Rafael. Entreguei lá o prêmio de melhor participação especial a 

uma menina, não lembro o nome agora, mas enfim, foi participação especial de alguém que a 

escola também oportuniza que pessoas da comunidade acabem participando dos filmes. Parabéns 

a todo os envolvidos e parabéns à escola São Rafael! Gostaria de parabenizar, em nome da 

Câmara de Vereadores, o Vereador Vitório Dalcero, que esteve aniversariando no último dia 07 

de outubro. Felicidades, saúde e vida longa! E pague a torta.  

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

sessão, declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 10 de outubro de 2022, às 19h35min. 

Tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana! 
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