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SESSÃO 2.735 – SESSÃO ORDINÁRIA 
28 de novembro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 28 de novembro de 2022, às 18h14min. 

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

sessão, a todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores; 

cumprimento o suplente de vereador dessa Casa, Júnior Cavalli, seja bem-vindo! Registro a falta 

do Vereador Luiz André de Oliveira que está em Brasília até o dia 1º de dezembro representando 

esta Casa, juntamente com o Vice-Prefeito Márcio Rech, visitando ministérios, Senado e Câmara 

dos Deputados, buscando recursos para o município. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Dando início aos trabalhos desta sessão, solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente 

recebido do Poder Executivo Municipal, dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 141/2022, que solicita que seja designado um vereador para acompanhar o Vice-

Prefeito em viagem à Brasília, no período de 28 de novembro a 1º de dezembro de 2022, com o 

objetivo de apresentar projetos junto aos ministérios, senadores e deputados federais para 

destinarem recursos ao município de Flores da Cunha.  

Ofício nº 143/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 089/2022, que “Inclui “Festival de Blues 

e Semana Municipal de Turismo” no calendário de eventos do município de Flores da Cunha, 

constante na Lei Municipal nº 2.276, de 25 de outubro de 2002”.  

Convite do Biólogo Elias Zientarski Michaski, do projeto Educação Ambiental de Flores da 

Cunha, para participar da cerimônia de premiação do concurso Calendário Ambiental 2023, no 

dia 30 de novembro de 2022, às 14:00 horas, no auditório da Casa da Cultura Flávio Luis 

Ferrarini. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Emendas Impositivas ao Projeto de Lei nº 085/2022: nº 03, de autoria do Vereador Luiz André 

de Oliveira, que destina o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para a Ação: Adquirir e 

Manter Academias ao Ar Livre/ASPS; nº 04, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, 

que destina o valor de R$105.050,00 (cento e cinco mil e cinquenta reais), para a Ação: 

Contratar Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS; nº 05, de autoria do Vereador Luiz André de 

Oliveira, que destina o valor de R$55.050,00 (cinquenta e cinco mil e cinquenta reais), para a 

Ação: Conservar e Melhorar Praças de Lazer; nº 06, de autoria da bancada do Republicanos, que 

destina o valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), para a Ação: Adquirir e Manter 

Academias ao Ar Livre/ASPS; nº 07, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que destina 

o valor de R$105.050,00 (cento e cinco mil e cinquenta reais), para a Ação: Pavimentar Estrada 

Granja São Mateus; nº 08, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que destina o valor de 

R$105.050,00 (cento e cinco mil e cinquenta reais), para a Ação: Contratar Serviços Médicos 

Hospitalares/ ASPS; nº 09, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que destina o valor de 

R$105.050,00 (cento e cinco mil e cinquenta reais), para a Ação: Pavimentar Estrada de São 

Martinho; nº 10, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que destina o valor de 

R$105.050,00 (cento e cinco mil e cinquenta reais), para a Ação: Contratar Serviços Médicos 

Hospitalares/ASPS; nº 11, de autoria do Vereador Pedro Kovaleski, que destina o valor de 

R$105.050,00 (cento e cinco mil e cinquenta reais), para a Ação: Contratar Serviços Médicos 

Hospitalares/ASPS; nº 12, de autoria do Vereador Pedro Kovaleski, que destina o valor de 

R$105.050,00 (cento e cinco mil e cinquenta reais), para a Ação: Restaurar o Museu e Arquivo 
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Histórico Pedro Rossi; nº 13, de autoria da bancada do MDB, que destina o valor de 

R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), para a Ação: Construir o CPC/Próprio; nº 14, 

de autoria da bancada do MDB, que destina o valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), para a 

Ação: Revitalizar e Repavimentar Avenida 25 de Julho; nº 15, de autoria da bancada do 

Republicanos, que destina o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), para a Ação: 

Construir o CPC/Próprio; nº 16, de autoria do Vereador Diego Tonet, que destina o valor de 

R$105.050,00 (cento e cinco mil e cinquenta reais), para a Ação: Contratar Serviços de Cirurgias 

Eletivas/ASPS; nº 17, de autoria do Vereador Diego Tonet, que destina o valor de R$105.050,00 

(cento e cinco mil e cinquenta reais), para a Ação: Revitalizar e Repavimentar Avenida 25 de 

Julho; nº 18, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que destina o valor de R$105.050,00 

(cento e cinco mil e cinquenta reais), para a Ação: Construir o CPC/Próprio; nº 19, de autoria da 

Vereadora Silvana De Carli, que destina o valor de R$105.050,00 (cento e cinco mil e cinquenta 

reais), para a Ação: Contratar Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS; nº 20, de autoria do 

Vereador Clodomir José Rigo, que destina o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), para a Ação: 

Adquirir Novos Abrigos de Passageiros; nº 21, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que 

destina o valor de R$85.050,00 (oitenta e cinco mil e cinquenta centavos), para a Ação: 

Revitalizar e Repavimentar Avenida 25 de Julho; nº 22, de autoria do Vereador Clodomir José 

Rigo, que destina o valor de R$105.050,00 (cento e cinco mil e cinquenta reais), para a Ação: 

Contratar Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS; nº 23, de autoria da bancada do Progressistas, 

que destina o valor de R$525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), para a Ação: 

Construir o CPC/Próprio; nº 24, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que 

destina o valor de R$105.050,00 (cento e cinco mil e cinquenta reais), para a Ação: Revitalizar e 

Repavimentar Avenida 25 de Julho; nº 25, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari 

Junior, que destina o valor de R$105.050,00 (cento e cinco mil e cinquenta reais), para a Ação: 

Contratar Serviços Médicos Hospitalares/ASPS; nº 26, de autoria da bancada do PDT, que 

destina o valor de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), para a Ação: Concluir a 

Construção da Casa de Cultura. 

Agenda de Instrução retificada do Projeto de Lei nº 085/2022, que “Estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Flores da Cunha para o exercício de 2023”.  

Indicação nº 229/2022, de autoria do Vereador Pedro Kovaleski, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a correta colocação das pedras de calçamento que estão soltas 

desde a instalação da parada de ônibus em frente ao mercado JN, no bairro de Nova Roma. 

Indicação nº 230/2022, de autoria do Vereador Pedro Kovaleski, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um meio de reduzir a velocidade de veículos automotores em 

frente ao mercado JN, no bairro de Nova Roma. 

Indicação nº 231/2022, de autoria do Vereador Pedro Kovaleski, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a limpeza dos terrenos baldios principalmente no loteamento 

popular do bairro de Nova Roma, através de fiscalização por parte da Administração Municipal 

junto aos proprietários destes lotes. 

Indicação nº 232/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal o reparo na camada asfáltica da rua Professora Maria Dal Conte, no bairro São José, 

em frente ao Centro Espírita Irmã Teresa. 

Indicação nº 233/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que realize melhorias na rua Severo Ravizzoni, próximo ao nº 1654, esquina com a 

rua Treze de Maio. 

Indicação nº 234/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas medidas de contenção, com defensas metálicas, na estrada 

que liga o distrito de Mato Perso à Otávio Rocha, principalmente nos locais que oferecem maior 

perigo aos usuários da estrada. 
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EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício nº 013-AL 2022/2023, do Presidente do Leo Clube de Flores da Cunha, Senhor Rafael 

Nesello, que solicita a cedência de uso do espaço da Tribuna Livre desta Casa Legislativa 

durante o mês de dezembro de 2022, a fim de explanar sobre o movimento Leo e as ações 

realizadas nestes 65 anos de sua criação principalmente no distrito de Flores da Cunha.  

Ofício nº 099/2022, do Comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar, Capitão Daniel Tonatto, 

que convida para o lançamento da operação Papai Noel, no dia 25 de novembro de 2022, às 

10:00 horas, na praça da Bandeira, em Flores da Cunha.  

Cartão de felicitação natalina da escola Rio Branco.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Pedro Kovaleski.  

VEREADOR PEDRO KOVALESKI: Senhor Presidente, Caros Colegas Vereadores, 

Vereadora, caros amigos aqui presente; nosso amigo Júnior Cavalli, nosso suplente, próxima vez 

vem pra esse lado aqui também, vamos esperar; o Bassanesi também se fazendo presente, 

colegas colaboradores. Eu tenho uma, três indicação, já que é o meu último dia, vou dar o 

servicinho a mais ali também. E tem uma indicação do loteamento popular de Nova Roma, que 

os moradores solicitaram a limpeza dessa localidade que pertence à Prefeitura ali. Então eles 

têm, diz que já avistaram cobras, aranhas e outros bichinhos que se aproxima das casa por causa 

da, do matagal. Então estão pedindo a providência ali, que alguém vá lá e roce e se mantém 

limpo essa localidade ali. Dá pra ver como é que está o ambiente lá e diz que a responsabilidade 

ali é da, da Prefeitura porque os terrenos pertence ao Município ali. Então é uma indicação que 

eu estou fazendo para melhorar o ambiente lá daqueles moradores. Tem uma parada de ônibus, já 

faz 90 dias dá pra se dizer que foi instalada, está instalada lá em Nova Roma, devagarinho ela foi 

sendo colocada, mas está com as pedra toda solta ainda envolta, a calçada também tem pedra alta 

assim, pessoal que circula ali tem que pular por cima ou desviar pro lado. Então são, é uma outra 

indicação que eu estou fazendo pra ver se dá pra amenizar quanto antes esse problema ali. E na 

frente ali do mercado JN, também já teve vários sinais de acidente, com pequenos acidentes, mas 

já deu. Então tentar ver se conseguimos uma, um quebra-molas ou alguma redução ali pra os 

veículos correrem menos, que é um ambiente muito movimentado em frente a esse mercado ali. 

Então por isso era só. E um, uma boa noite a todos!     

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Antonio Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Senhor Presidente; Colegas 

Vereadores, Vereadora, pessoas que nos acompanham nas mídias sociais, em especial ao nosso 

colega suplente de vereador Júnior, seja bem-vindo a esta Casa; servidores, o Bassani que 

sempre nos brinda com a sua presença, sejam todos bem-vindos! Ocupo este espaço, Senhor 

Presidente e Colegas, para fazer defesa de umas indicações que protocolamos nessa semana. 

Uma delas diz respeito, aonde a gente sugere ao Prefeito Municipal que realize melhorias na rua 

Severo Ravizzoni, próximo ao número 1654, esquina com a rua Treze de Maio, pois, com o 

passar dos anos, as ruas que são pavimentadas com paralelepípedos sofre com o tráfego de 

veículos, ações humanas, intemperismo físico e químico. Então a gente sabe que essas ruas que 

tem o paralelepípedo elas acabam sofrendo esses desníveis e fundamentos e acabam 

prejudicando o tráfego nessas, nesses locais, nessas ruas que, que as pessoas nos solicitam para 

que sejam providenciadas as melhorias necessárias. Então a gente solicita ao Prefeito Municipal 

e às secretarias competentes para que possam ver e atender as nossas solicitações para dar um 

alento lá, dar um jeito nessa, nesses paralelepípedos que acabam afundando e estão soltos 
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também, dificultando e causando estrago nos veículos e supostamente provocando acidentes. 

Então mais uma indicação que a gente traz a esta Casa para o Prefeito Municipal. A outra 

indicação, Senhor Presidente e Colegas, já há fiz em outras oportunidades nesta Casa, onde 

solicitamos ao Prefeito Municipal que seja providenciada as medidas de contenção, com 

defensas metálicas, na estrada que liga o distrito de Mato Perso à Otávio Rocha principalmente 

nos locais que oferecem maior perigo aos usuários. Então na, agora, com esse aumento do, do 

tráfego ali com essas pavimentações que estão acontecendo e, também, o próximo que vai ser 

realizado lá na capela Santa Juliana, em direção à ponte do rio Tega, a gente sabe que tem em 

uns locais aí que oferecem bastante perigo porque as alturas, os peraus lá são, são grandes e a 

gente solicita já há algum tempo essas melhorias e essas defensas que podem vir a salvar 

algumas vidas. Faz anos que a gente acompanha e a gente sabe do perigo que oferece naquela 

estrada. Então com o aumento agora, dos veículos, com asfalto que foi feito um período, um 

trecho até avante a estrada de Mato Perso, e agora, o próximo que será feito de Santa Juliana, em 

direção ao rio Tega, então o fluxo tende a aumentar e o perigo também nesses locais. Então 

esperamos que nos atenda também com essas solicitações. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado!     

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos  ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

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

minutos.  

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; Colega Vereadora, Vereadores; 

cumprimento também o público que se faz presente, os servidores; o suplente de vereador Júnior 

Cavalli, que nos presenteia também com a sua presença nesta noite; e todos que nos 

acompanham também pelas redes sociais. Nesta semana, eu andei, eu andei pesquisando um 

pouco e não foi tão difícil escolher o tema pra vim falar aqui. E o tema então que eu escolhi foi 

sobre a primeira Semana do Empreendedorismo, que tivemos inclusive o projeto aprovado por 

nós Vereadores, aqui nesta Casa, a instituição da Semana Municipal do Empreendedorismo. E 

teve também uma matéria bem, eu considerei importante, bacana, que saiu na capa do jornal O 

Florense, do nosso jornal aqui da cidade, e que eu resolvi então trazer aqui pra compartilhar com 

os colegas. E também, vou fazer um paralelo junto com a explanação da palestra que tivemos na 

quarta de tarde, junto do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, o 

Tiago, que esteve aqui, junto do agente municipal de Desenvolvimento Deivid, também a 

diretora de Inovação Iara, que estiveram então explanando alguns números e algumas ações que 

estão sendo feita através do Poder Público junto de Flores da Cunha. (Exibição de imagens 

através da televisão). Então a capa do jornal O Florense trouxe a fala: “Mais empresas e mais 

empregos. A Administração Municipal dá enfoque a programas para auxiliar empresários e, em 

dois anos, mostra bons resultados. Flores da Cunha já atinge o patamar de dois milhões em 

investimentos no segmento durante 2021 e 2022 e, para o próximo ano, deve apresentar o Portal 

da Empregabilidade”. E aqui, eu queria compartilhar, já começando uma frase que eu ouvi, 

inclusive foi o Deivid, da Sala do Empreendedor, que ele citou e me chamou a atenção e ele 

falou assim, ó, a melhor política social que existe é a oportunidade de emprego, pois, através 

dela, as pessoas podem, de forma digna, crescer e realizar seus sonhos. E eu não tenho dúvidas 

que a melhor política social realmente é o emprego. Através dele, muitas outras políticas talvez 

seriam desnecessárias ou então as pessoas elas seriam um pouco mais sustentáveis. Elas tendo a 

oportunidade de emprego, elas conseguiriam correr atrás dos próprios sonhos. E eu queria 

compartilhar então aqui um pouco da matéria que saiu no nosso jornal O Florense e ela fala 

assim: “Por que a economia está tão forte em Flores da Cunha? Levar o empreendedorismo 

para dentro da Administração Pública. Este é um dos aspectos que a gestão atual de Flores da 

Cunha está trabalhando fortemente. (...) Sendo assim, três pilares são as respostas para a 
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pergunta inicial desta matéria: por que a economia está tão forte em Flores da Cunha? Quando 

falamos em empreendedorismo, é encorajar novos e também valorizar as empresas que já 

empreendem aqui. E nós não temos dúvidas, que através deste ponto, cada vez mais nós teremos 

uma Flores da Cunha mais forte, destacou então o Vice-Prefeito de Flores, Márcio Rech. E é 

com valorização do eixo, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação 

trabalha fortemente, lançando algumas políticas públicas e projetos ao longo dos dois anos de 

gestão, como a Sala do Empreendedor, o Flores Mais Empreendedora e o Flores Mais Renda. 

Quando falamos em desenvolvimento econômico, falamos de vários atores que fazem isso 

acontecer. E o poder público é um deles, além das empresas e das pessoas que fazem essa roda 

da economia girar, relata o Secretário da pasta, Tiago. Mas, para evidenciar a força da 

economia florense, a Administração adiantou alguns dados nos quais pode ser percebido um 

dinamismo econômico, dando o resultado positivo às ações desenvolvidas até o momento”. 

Então eu trouxe aqui, através da apresentação, algumas, algumas informações que estão no jornal 

e que também nos foram passada na palestra de quarta-feira. Gostaria de compartilhar, até 

porque estávamos em poucos Colegas Vereadores aqui presente, então faço questão de também 

compartilhar esses números. “Conforme os indicadores, tendo como base a última semana, em 

2020 Flores da Cunha possuía 3.561 empresas ativas, conforme dados do Governo Federal. 

Atualmente, os números mostram que a cidade possui 4.890, ou seja, um crescimento de 37% em 

relação a 2020, totalizando 1.329 negócios formalizados em dois anos. Isso se dá ao trabalho 

desenvolvido pela Sala do Empreendedor, que tem como objetivo tirar as pessoas da 

informalidade e formalizar os seus negócios, relata o agente de Desenvolvimento, Deivid Luan 

da Silva. Já o indicador de investimentos, pelo qual a Prefeitura oportuniza políticas de 

incentivo para empresas locais, entre 2019 e 2020 foram investidos pouco mais de 1,1 milhão. 

Agora o valor ultrapassa dois milhões, no período 2021 e 2022, conforme dados do orçamento 

público. Um salto da prosperidade, afirma o Secretário Tiago, revelando um aumento de 84% 

no incentivo às empresas. Já o terceiro pilar, empregos, houve um aumento de 15% entre 2020 e 

2022, de 11 mil empregos para 12,7 mil empregos. Esses três indicadores são os mais 

representativos da força econômica. Primeiro, geração de emprego, e isso é muito expressivo. 

Quando olhamos os números de investimentos, isso é consumo que faz a velocidade da economia 

girar. Pessoas com emprego vão consumindo porque elas têm renda e empresas investindo estão 

gerando a roda da economia. E mais empresas significa que vai ter mais oportunidades, mais 

renda estará sendo gerada, pontua o Secretário, afirmando que este salto, nos últimos dois anos, 

só foi possível graças às políticas de desenvolvimento. Mas, ainda há muito que se fazer. Agora, 

a Prefeitura, além de dar andamento a tudo que já foi concretizado, quer estruturar o Conselho 

de Desenvolvimento Econômico para um relacionamento constante com as entidades 

representativas do setor do município, e promover a elaboração de um Plano de 

Desenvolvimento, por meio de uma construção social, com o objetivo de planejar Flores da 

Cunha para as próximas décadas. Tudo isso culminará em uma nova lei de incentivo, que está 

sendo estruturada, a Lei da Inovação”. Inclusive a Colega Silvana também já esteve trabalhando 

e apresentando algumas soluções junto ao Poder Público. “Para que essas ações para além dos 

tempos, de um governo para o outro. Quando a comunidade e a iniciativa privada se apoderam 

participam desde a estruturação e dominam a estratégia de desenvolvimento, seja quem for os 

próximos governos, e isso tende a se perpetuar, afirma o Tiago”. Então eu gostaria de 

compartilhar mais algumas ações que já foram colocadas em prática, através do Poder Público, e 

que talvez elas sejam responsáveis por estes números que foram apresentados anteriormente, 

tanto pelo secretário quanto estão também no nosso jornal, na última edição. Então a Sala do 

Empreendedor foi um destes espaços que já foi falado várias vezes aqui na, nesta Casa, e com 

certeza, com os seus mais de 4.000 atendimentos, mais de 1.600 empreendedores já foram 

atendidos ali e 73% dos atendimentos, hoje, se dão através do whatsapp, que é um canal sem 

tanta burocracia, mais fácil das pessoas estarem comunicando. Isso também fez com que 1.329 

empresas fossem abertas novas empresas. Também desenvolver o programa de qualificação e 

consultoria ao pequeno negócio, através da parceria da Administração Pública, entidades 



 

Anais 2.735, da Sessão Ordinária do dia 28 de novembro de 2022. 258 

representativas e setor privado. Temos também ali, junto à Sala do Empreendedor, o próprio 

Sebrae que auxilia muito na abertura de novos negócios e, também, em todas as ações de apoio 

para os MEIs ou também para outros tipos de empreendedores. Também realizar o programa de 

compras governamentais para uso eficiente dos recursos municipais, aumentar o valor, 

aumentando o valor comprado de empresas de Flores da Cunha, gerando maior circulação de 

renda dentro do município. Então já existem ações junto às empresas locais para que elas 

consigam estar aptas, participando das licitações que o Poder Público então está fornecendo para 

que, como foi dito, a renda permaneça circulando dentro do nosso município. O próximo slide 

ele cita também dar maior publicidade e transparência ao processo de compras públicas. Então 

todas as licitações, hoje, que estão em andamento, elas podem ser acompanhadas através das 

redes sociais, seja em Instagram e demais redes sociais da Prefeitura. Estimular a oportunidade 

de negócios para empresas locais, promover ampliação das transações comerciais entre 

empresas, produtores rurais e comunidade de Flores da Cunha, através de feiras, exposições, 

rodadas de negócios e ações de compra conjuntas. Recentemente tivemos várias empresas 

participando da edição da Mercopar, então uma oportunidade onde que, se não me falha a 

memória, trigésima, ou por ali, edição da Mercopar e a primeira ou segunda vez que empresas de 

Flores da Cunha estão lá expondo, em parceria com o Poder Público. Isso é muito importante, dá 

visibilidade e fomenta ainda mais os negócios. Articular parcerias e orientar os empreendedores 

sobre acesso a linhas de créditos e garantias. Então também, junto à Sala de Empreendedor, já 

existem parcerias com instituições bancárias, para que linhas de créditos e toda a parte de auxílio 

financeiro também seja dado junto aos novos empreendedores. Também apoiar capacitações 

profissionalizantes que desenvolvam habilidades técnicas apropriadas às iniciativas digitais. 

Então o programa Flores Mais Renda ele já capacitou 727 pessoas nas 645 horas de cursos que 

foram fornecidos, dentre eles, o de eletricista predial, costureiro industrial, soldador, atendimento 

a garçons, atendimento de garçons e garçonetes, design de sobrancelha. Então, como foi dito, em 

breve também teremos a plataforma de empregabilidade, tivemos já recentemente um 

investimento do Senai, que também foi um recurso aprovado nesta Câmara, no valor de um 

milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, e existe também o curso com jovens, que é uma 

programação semanal. Também estabelecer parcerias com escritórios contábeis, assessorias 

empresariais do município e Sebrae, para auxiliar novos pequenos negócios, rurais e urbanos, em 

processos como licenciamento ambiental, formalização e registros de funcionários. Então um dos 

projetos, o Alvará Digital, que é desenvolvimento em parceria com escritórios contábeis; o 

Simplifica Flores, que visa desburocratização e mais de 80 empresas então já foram formalizadas 

utilizando destas ações. No próximo slide tem algumas ações, dentre as várias já apresentadas. 

As destacadas em verde, foram ações que eu já citei, que já foram implementadas e que já estão 

dando resultados e existem ainda algumas ações que estão sendo trabalhadas para, em breve, 

estar sendo apresentado também para a nossa comunidade. E eu queria também citar sobre a 

plataforma de empregabilidade, então ela será apresentada em breve, o município de Flores da 

Cunha então ele foi um dos municípios selecionados num projeto que foi inscrito, somente três 

municípios foram beneficiados para que este projeto então fosse implementado. E, em toda a 

região sul do Brasil, também esta matéria está no jornal O Florense, foi escolhido o município de 

Flores da Cunha. Essa plataforma então o Município receberá um recurso, que será utilizada para 

implementação desta plataforma, que visa então em unificar num único local as oportunidades de 

emprego que as empresas têm e, também, as pessoas elas podem estar colocando lá a sua 

disponibilidade, em estar procurando emprego. Então ele vem pra criar esse elo, pra aproximar, 

não é pra concorrer com as agências de emprego e, sim, conseguir consolidar num local só toda 

essa informação pra acelerar, para que tanto o empregador como a pessoa que busca o emprego, 

ela consiga encontrar de uma forma mais fácil então o tão esperado emprego, que ambas, 

empresa e pessoa que busca o emprego, estejam conseguindo se beneficiar deste recurso. Então a 

Semana do Empreendedorismo aconteceu pela primeira vez na última semana. E, pelos números 

que já foram apresentados, eu não tenho dúvida, parecia algo simples quando foi nos apresentado 

inicialmente, um projeto meramente institucional, mas eu vejo que ele vai muito além disso. Não 
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tenho dúvida que se hoje a economia de Flores ela cresce de uma forma tão acelerada, nós 

pudemos ver recentemente também, através dos números, quando nos foi passado o orçamento 

previsto para este ano, que ele é, ele já superou e a cada ano ele vai superando o dos anos 

anteriores. Tudo isso se deve a investimento. Quando a gente falava aqui em mais de dois 

milhões de investimento, e não é investimento só em, só pra finalizar, Senhor Presidente, não é 

investimento muitas vezes só em cascalho, em brita, mas vai muito além disso! Investimento em 

aperfeiçoar as indústrias, capacitar e capacitar também a mão de obra humana que exista dentro 

de Flores da Cunha, para que se tenha o crescimento tão esperado. Então parabenizo a toda a 

secretaria e a todos que contribuíram para que esses números fossem possíveis. Muito obrigado! 

Uma ótima noite! 

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

Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, imprensa, público aqui presente e quem nos acompanha nas redes sociais. Este é meu 

penúltimo Grande Expediente do ano de 2022. Gostaria de pontuar dois momentos importante do 

ano. O ponto mais importante do ano é que depois de doze anos de espera, até que enfim, 

aconteceu a licitação para a pavimentação da estrada do travessão Gavioli. No decorrer do ano, 

foram efetuadas várias ações, como emendas parlamentares destinadas à obra, reunião com 

moradores locais, reunião com a Administração Pública e, agora, a tão esperada pavimentação 

tem prazo de conclusão. Hoje, quero agradecer a todos os envolvidos principalmente o Senhor 

Prefeito, o Vice-Prefeito, Secretário de Obras, a todos os envolvidos, principalmente a todos os 

envolvidos quero agradecer. Espero que, em breve, eu possa retornar a esta tribuna para 

agradecer a conclusão da obra. O ponto que me chama a atenção é o não atendimento quanto ao 

destino das emendas impositivas do ano de 2021, pois os recursos da saúde foram destinados 

para aquisição e instalação de uma academia ao ar livre na capela de São Valentin. Os recursos 

livres foram destinados para a pavimentação do pátio da capela de São Valentin. Nossa capela é 

uma das poucas que sofre com barro e pó. Nossa comunidade espera ser atendida. Gostaria de 

deixar registrado o motivo pelo qual destinei todo o recurso das emendas impositivas deste ano 

para a saúde. Todos sabemos que as filas de espera para exames e cirurgias são enormes, o que a 

União e o Estado disponibiliza não atende a demanda. Fui me informar com a Secretaria da 

Saúde e decidi o que era melhor para o cidadão florense que espera e está na fila. Desta forma, 

conclui, as obras e melhorias até podem esperar, mas o doente e quem tem dor não pode esperar. 

Com isso, quero dizer que toda vida sempre ajudei as pessoas mais necessitadas. Desta forma, 

espero chegar no fim de 2023 com as filas zeradas no nosso posto de saúde. Acredito que não 

precisamos cobrar nada de ninguém, é só obedecer à lei. O Poder Executivo deve realizar a 

execução das emendas impositivas até o término do exercício. A não realização das emendas 

autorizadas na Lei Orgânica, autoriza o ingresso de ação própria para ver o pleito executado ou a 

apuração de crime de responsabilidade nos termos do artigo 67 da Lei Orgânica Municipal. Era 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A palavra está à disposição 

do Vereador Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público que se faz aqui presente, hoje temos aqui o suplente de vereador Júnior 

Cavalli, o Bassani, Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni; presença do Élio Dal Bó, Presidente do 

MDB; e demais pessoas que nos prestigiam pelo canal do Facebook. Ocupo a tribuna, Senhor 

Presidente, mais uma vez com muita satisfação, muita alegria, já mencionamos até pelo, pela 

pauta, o Vereador Barp também já fez uso desse espaço aqui, onde fez brevemente uma 

explanação dos recursos destinados pela emenda impositiva de cada vereador do MDB, aqui o 

Pedro Kovaleski, no período de férias do vereador Vitório. Tivemos aqui, até trouxe um material 

meu aqui de campanha, aonde fiz minhas propostas, aquilo que cabia a mim poder incentivar 
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como vereador. E eu digo e subo aqui hoje e eu digo que é um sentimento de orgulho, vereador 

suplente Júnior! É um sentimento de orgulho porque a gente vê aqui já várias demandas que a 

gente, como vereador, pode ir atrás, algumas resolver, outras ainda não, mas temos tempo ainda 

de poder, de poder estar concluindo também essas demandas, que é um pouco mais delicada, 

exige um pouco mais de esforço, um pouco mais de recursos, infinitas outras indicações e 

requerimentos que fizemos aqui nessa Casa, tudo em prol do nosso município. Mas fico muito 

orgulhoso aqui da bancada do MDB, hoje aqui na pessoa dos três vereadores, que acolheram a 

indicação da, dos recursos, indicamos 300 mil reais da emenda de bancada pra a avenida 25 de 

Julho. Gosto aqui e até um tempo atrás os vereadores aqui foram favoráveis a minha, a retirada 

dos cinco por cento do valor pra abrir a rubrica do Martinho, do asfalto do Martinho. E, hoje, eu 

pude estar contemplando novamente esse valor, foi retirado 176, 175 mil e pude estar retribuindo 

aí com o valor de 300 mil reais. Tudo pelo bem do município, pelo bem da nossa cidade, uma 

atitude responsável. Até fui questionado aqui pelo vereador Oscar, que me encontrei esses dia 

com ele na rua, pude dar uma risada com ele desse episódio, mas me parabenizou, ele disse, 

Guga, continua assim! É desse tipo de vereador, é desse tipo de postura que tem, que tem que ter 

frente ao cargo que ocupamos. Destinamos também 225 mil reais deste, desse orçamento à Casa 

do Idoso, uma bandeira aqui, a minha décima primeira bandeira, terceira idade, uma obra 

acredito que muitos idosos no nosso município vêm, vêm ser beneficiados. Tivemos aqui fortes 

empresários defensores também desta mesma obra. Relaciono, com grande propriedade aqui, 

mencionar hoje o meu parceiro, o meu grande amigo, o maior incentivador da, de todo esse 

processo, eu acho, e até da minha pessoa estar aqui hoje, o seu Lourenço Castellan, que sempre 

sonhou com um projeto gigante pra Casa do Idoso. Momentos oportunos, enquanto 

administração MDB, pude acompanhar uma reunião na Florense. Após 2020, também tive em 

contato com a arquiteta que fez um esboço, um projeto, a mulher aqui do Gotardo Vanelli, foi a 

engenheira que fez, a arquiteta, o projeto da Casa do Idoso que tanto ele sonhava, até mesmo 

pela aquela quadra atrás do hospital, onde tinha a antiga pousada do Galo Vermelho. Então eu 

acho que esses recursos aqui aplicados pela, pela bancada, mais uma vez agradeço aqui os 

vereadores da bancada, por terem aceito essas duas indicações, vem de encontro ao que o nosso 

município vem planejando. Também tive a oportunidade de destinar os outros 50% da emenda 

impositiva pessoal do vereador 105 mil reais pro asfaltamento do Martinho. A obra, uma obra 

gigante, dois quilômetros de asfalto, 100 mil, 105 mil é um valor pequeno perto da obra, isso a 

gente tem consciência, mas a gente vem a contribuir com a obra. Eu sei que o valor está 

empenhado, tem valor suficiente pra realizar a obra, mas é que nem a gente vem aqui discutir 

sobre o dinheiro pra cirurgias de alta complexidade. Nem se nós botando todo o nosso valor, tu 

não vai resolver o problema porque elas são custosas, mas amenizar uma parte a gente vai! Então 

eu segui nessa linha de raciocínio e uma demanda também que a comunidade precisa, existem 

vários produtores. A gente vem a encontro de novas empresas, como a Prime Flake se instalou lá 

no ano de 2020, 2019, 20, até a obra está finalizada, em operação, infinidade de vinícolas que ali 

precisa escoar a sua produção, então é uma obra que necessita e a gente achou necessário 

também esses recursos. E os outros 50%, conforme um acordo aqui com a Câmara, Secretaria de 

Saúde, pela alta demanda das cirurgias eletivas e de alta complexidade, eu fiz a minha indicação 

pras cirurgias eletivas. Parabenizar aqui o Vereador Horácio também, que destinou todo o seu 

valor, parabéns, Vereador! Aos outros Vereadores também, a maioria aqui destinou, quase todos 

acho que destinaram os seus valores pra essa demanda. E só quem precisa da saúde ou só quem 

passa por isso, sabe da necessidade que tem hoje um simples exame às vezes de tomografia e 

uma ressonância magnética. Então, Senhor Presidente, pra finalizar, agradecer, o sentimento aqui 

de quase dever cumprido aqui com, com as demandas que eu propus pro, pra comunidade e a 

todos que me deram o seu voto de confiança. A cada dia a gente vai fazendo um pouquinho e é 

desse pouquinho em pouquinho que a gente vai concluindo o que a gente planeja pro nosso 

município. Então fica aqui meu agradecimento. Obrigado aos Colegas Vereadores, público aqui 

presente. E tenhamos todos uma boa noite! Obrigado! 



 

Anais 2.735, da Sessão Ordinária do dia 28 de novembro de 2022. 261 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

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

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Resolução nº 004/2022, que “Institui o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Flores da Cunha”. Conforme determina o Regimento Interno, este projeto está em 

segunda discussão. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, público aqui presente, na verdade esse projeto, de autoria da Mesa Diretora, então foi 

só pra ajustar alguns detalhes do nosso Regimento Interno, nada que alterasse o básico dele, mas 

mais é pra reformular, simplificando alguns artigos que estavam incorretos e alguns capítulos 

também que estavam repetidos ou omissos, gerando dúvidas no momento de sua aplicação. Esses 

artigos também se referem às leis orçamentárias, que foram reformuladas para deixar o texto 

mais claro e objetivo. Então, que nem eu falei, foram alterações pontuais, algumas alterações até 

de pontuação, que às vezes na identificação de alguma lei, de algum parágrafo, ele não era bem 

compreendido. Então a Mesa por, achou por bem, através do auxílio da diretoria da Câmara e da 

secretária também e do nosso jurídico, pra que ficasse um Regimento Interno mais fácil de ser 

compreendido pelas pessoas principalmente por nós Vereadores. Era isso, Senhor Presidente. 

Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Resolução nº 

004/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por 

gentileza, confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Resolução nº 

004/2022 aprovado por unanimidade. 

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

Projeto de Lei nº 089/2022; para a Comissão de Finanças e Orçamento as Emendas Impositivas 

nºs 03 a 26 ao Projeto de Lei nº 085/2022; para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos encaminho o ofício do Leo Clube de Flores da Cunha 

solicitando espaço da Tribuna Livre.  

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, queria citar algumas 

ações então que ocorreram na última semana, dando destaque então pra Feira do Livro, que 

iniciou lá na segunda-feira e se estendeu até sábado, a noite de sábado, com extensa programação 

junto aos estudantes, junto à comunidade de Flores da Cunha. E eu queria destacar também uma 

palestra que eu estive participando na quinta de manhã, o palestrante foi o Pedro Bocchese, então 

um empreendedor, também professor e ele esteve falando então pra alguns jovens do nosso 

município sobre novas tecnologias, sobre inovação e, também, sobre empreendedorismo. E como 

eu citei na tribuna, não tenho dúvidas que o empreendedorismo deveria ser uma matéria que 

deveria ser trabalhada desde do, da escola, para que os nossos jovens já cresçam com esse 

espírito de empreender, de ter seu próprio negócio ou de estar vindo a somar na área do 

empreendedorismo dentro de Flores da Cunha. Também, na última semana, queria dar destaque 

ao programa do Vereador Por Um Dia, que aconteceu então na quinta de noite, e que foi mais 

uma oportunidade deste bonito programa, desse projeto dos jovens estar conhecendo um pouco 

do trabalho de nós vereadores, que é difícil muitas vezes o jovem se interessar por política e é 

bem importante quando a gente vê esses jovens dedicados, eu digo, representando seus colégios, 

a exemplo do Colega Guga, que também foi um Vereador Por Um Dia e, hoje, está aqui como 

vereador por vários dias. Então tomara que dentre esses jovens também tenhamos novos 
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políticos, novas lideranças em Flores da Cunha, isso com certeza vem a contribuir muito pro 

nosso município. Também, na sexta de manhã, estive participando então do lançamento da 

operação Papai Noel, a convite do nosso Capitão Daniel Tonatto, então alguns Colegas 

Vereadores também estiveram presente. E essa operação ela vem então neste último mês do ano, 

visando uma maior segurança junto ao comércio, para que tanto o comércio se sinta mais seguro 

e, também, as pessoas que vão até o comércio efetivar suas compras no final do ano, elas 

consigam fazer então com uma maior segurança, que elas se sintam mais seguras de estar ali 

fazendo as suas compras. Também queria dar destaque, na sexta-feira, junto à Feira do Livro, 

aconteceu o Piquenique Noturno, mais uma vez uma edição do Piquenique Noturno, que é uma 

parceria da CDL e que levou muitas pessoas para a praça Nova Trento, para a popular praça da 

Corsan. E foi bonito de ver famílias, crianças, teve apresentações de bandas com música, nosso 

colega do jurídico também esteve lá se apresentando. Parabéns, Rodrigo! E parabéns a todos que 

estiveram presentes mais uma vez nesse evento que reuniu diversas famílias. Por ora era isso. 

Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Pedro Kovaleski. 

VEREADOR PEDRO KOVALESKI: Senhor Presidente, Caros Colegas Vereadores, 

Vereadora, os amigos que aqui nos prestigiam ainda. Seguindo na tua linha, Diego, do Vereador 

Por Um Dia, o primeiro ano do lançamento desse projeto ali, a minha filha usou uma tribuna 

dessas aqui, primeiro ano daquele momento lá especial. E a gente se sentiu muito orgulhoso de 

ver aquele trabalho que eles fizeram. Tenho os projeto dela, os projetos, os pedidos que ela fez 

na época, há 20 anos atrás, dá pra se dizer, está guardado ainda lá em casa, uns foram realizado 

lá na comunidade da Linha 100, que era a Rio Branco. E o trabalho também, o encaminhamento 

que eles foram conhecer o jornal Pioneiro, como é que funcionava e tudo, quem recepcionou na 

época foi o Radicci até, que levou ao conhecimento de como funciona um jornal. Então foi um 

momento muito especial, só pra me recordar desse, da semana passada, esse momento especial 

que vivemos aqui na Câmara. E dizer que já estamos indo embora. Foi 30 dias ali que fiquei aqui 

com vocês, ajudando trocar umas ideia, aprovar os projeto que o nosso município precisa. E a 

gente vai estar sempre à disposição, claro, pra quando a coisa é boa, nós temos que dizer sim, 

não interessa o partido que nós estamos hoje. Quando é pro bem do povo e os recursos estão ali, 

nós temos que dizer sim, vamos juntos de mãos dadas. E a, negócio de política temos que 

esquecer essa diversidade, de trocar acusações, que o mundo de hoje oferece muito isso ali e a 

gente vê muito esse lado totalmente errado, que nem eu disse outro dia, é muito xingamento, é 

muita falta de respeito com o ser humano. Então a gente tem que parar com isso, parar e trocar 

uma única ideia, o bem do povo, que está precisando o município e as famílias que dele 

precisam. Então deixo aqui o meu muito obrigado, por esse momento que eu estive com vocês e 

desculpa de alguma coisa também, a gente é humano, mas estamos aí. Se nós não se enxergar, 

desejo já um feliz Natal pra todos e um bom início de ano novo de 2023. Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra a Vereadora 

Silvana De Carli.  

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

Vereadores, a comunidade aqui se faz presente aqui do plenário, também quem está em casa aí 

pelas redes sociais. Quero primeiro agradecer o nosso Presidente Angelo, por deixar eu conduzir 

aí quatro atividades na Câmara agora, na reta final deste ano legislativo, mas que são de 

fundamental importância aí para a nossa sociedade. E então, eu vou falar um pouquinho dessas 

atividades. E uma delas começou na semana passada, onde nós estamos visitando então as 

empresas do nosso município, as maiores que possuem lucro real, pra apresentar o projeto do 

Centro de Convivência, porque elas podem doar 1% do imposto de renda para essa obra através 

do Fundo do Idoso. Então começamos aí na Florense, fomos recebidos pelo Mateus e pelo doutor 

Ézio, eles comentaram também da questão do sonho do seu Lourenço, que era uma casa de 
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repouso pros idosos, que é um pouco diferente essa iniciativa que a gente tem do Centro de 

Convivência. Então eu expliquei inclusive as diferenças entre o Centro de Convivência, o Centro 

Dia e uma ILPI, que seria uma Casa de Repouso. Então eles entenderam, ficaram bem felizes 

também com o projeto. E nessa semana temos visitas agendadas então na Transportes Muraro e, 

também, na Dallemole. Essa é uma iniciativa então voltada para a captação do imposto de renda 

das empresas, onde o dinheiro fica aqui, não precisa ir a Brasília. A outra iniciativa, nós temos 

reunião amanhã, com o Centro Empresarial, e já falamos também com o CDL, é para o imposto 

de renda das pessoas físicas, que quando forem fazer sua declaração do imposto de renda o 

dinheiro também pode ser destinado para o Fundo do Idoso e para o Fundo da Criança. Então a 

ideia é nós organizarmos uma grande campanha, unindo todas as entidades e aqui a nossa 

Câmara sendo a organizadora dessa divulgação junto às empresas, junto aos RHs. Também no 

dia sete, agora, teremos uma reunião com as entidades do município pra explicar a Lei 13.019, 

que a lei sobre parcerizações e para a gente explicar e dar transparência de como é possível uma 

entidade do município receber recursos do Poder Executivo, pra gente então esclarecer a 

população, as entidades saberem bem certinho como funciona o caminho. E quem puder se 

habilitar, enfim, pode fazer depois essa tratativa com o Executivo. E no dia 14 então, temos o 

lançamento da Procuradoria da Mulher, agradecer o Presidente Angelo por aceitar aí o desafio e 

nós colocarmos em prática esse órgão institucional da Câmara, mas que vai muito ajudar as 

nossas mulheres do município, com informação, principalmente na questão da violência, mas 

também diversos temas relacionados à participação da mulher. E agradecer imensamente a 

equipe da Câmara que está dando suporte aí pra que a gente faça esses eventos, a Shami, a 

Rosma, a Nara e a Marina. Por enquanto é isso, Senhor Presidente. Muito obrigada!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vereador 

Ademir Barp.   

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

pessoas que ainda nos acompanham nessa Casa. Dizer também da sessão que tivemos dia 24, na 

quinta-feira, do Vereador Por Um Dia, onde os nossos adolescentes, os nossos estudantes 

representando várias escolas vieram a esta Casa para também trazer as suas demandas, trazer o 

seu conhecimento e a sua visão que eles têm do nosso município e aprender também sobre a 

Câmara de Vereadores. Beneficia o jovem aí, dizia um jovem que, que ele não imaginava que 

fosse assim, que fosse mais complicado e também fosse mais simples. Então foi um misto de 

conhecimento que ele adquiriu nesses dias e muito nos agradou vê-los aqui, trazendo as suas 

demandas necessárias, coerentes e muitas delas são viáveis e por que não poder realizá-las, 

porque todas elas são direcionadas para o bem da sociedade, para o bem da nossa comunidade. 

Então foi uma sessão também de aprendizado para nós Vereadores, todos os anos do programa a 

gente tem essa sensação que podemos sim aprender cada vez mais. Então parabenizar a Câmara, 

parabenizar os nossos assessores que os acompanharam nos nossos pontos do município, 

conhecendo, que eles também talvez não ainda não tivessem a noção, o total ideia de como é o 

nosso município, o quanto ele oferece de possibilidades, não só de empreendedorismo, mas 

também de lazer, de conhecimento, de cultura em Flores da Cunha. Então foi uma noite de 

aprendizado, uma noite boa para a nossa comunidade de Flores da Cunha. Então esperamos que 

esses programas continuem e que possamos ter sim todos os anos a nossa juventude, os nossos 

estudantes vindo a esta Casa, trazendo informações, trazendo as demandas das suas escolas, das 

suas comunidades e quiçá o Executivo e também um pouco nós da Câmara, dando a nossa 

contribuição para poder realizá-las. Então parabéns a todos os envolvidos e parabéns também a 

nós, nossos Colegas Vereadores, pela participação e pela parceria nesse projeto. Por ora era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Clodo Rigo. 
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VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente Angelo! Então eu também 

começo falando sobre a intensa semana que nós tivemos no município, principalmente a Feira do 

Livro, que reuniu muitas pessoas durante a semana inteira, São Pedro foi colaborativo com o 

tempo, a nossas escolas, destaque aqui pra nossos talentos municipais, a maioria das 

apresentações eram talentos municipais, né, Rodrigo? Então isso é a valorização que a Secretaria 

de Educação teve e culminando ontem então na abertura do Sinos de Natal, todos podem 

apreciar a beleza que está a nossa cidade iluminada, decorada para este mês de dezembro, mês 

do Natal. Também falar que ontem estive lá em Caxias do Sul, então representando o nosso 

Prefeito Municipal, a convite do Instituto Cultural da Cavalgada do Mar, no lançamento da 37ª 

Cavalgada do Mar. Então lá para, agradecer o comandante Luiz Eduardo Amaro Pellizzer e a 

diretora cultural Neliane Ereno, pelo convite, então estive lá representando o nosso Executivo 

Municipal. A parte triste do domingo foi mais uma vez futebol, o nosso futebol aqui do 

município, com briga generalizada entre duas equipes. Garanto que a maioria não está sabendo, 

mas nós tínhamos as semifinais do municipal e a equipe do São Cristóvão e Esperança de Mato 

Perso andaram, no final do jogo, entrando em vias de fato. Então, mais uma vez, lamentar o 

episódio. Esperamos que o DMD nosso possa julgar esses desportistas, que de desportista eu 

acho que tem muito pouco. Todo ano, no encerramento de algum campeonato, dá uma confusão, 

dá, e aí depois as pessoas cobram, cobram do Executivo investimentos, investimentos em 

esportes e quando que o Executivo dá essa oportunidade, as pessoas não conseguem se entender 

e usar desse investimento em seu benefício. Então é lamentar isso daí. E nesse tempo que eu 

ainda tenho, eu quero aqui parabenizar o Colega Vereador Pedro pela a sua estada nesta Casa, o 

senhor será sempre bem-vindo, o senhor já esteve outra vez e que o senhor possa ter outra 

oportunidade também de vim mostrar seu trabalho, representando a grande comunidade que o 

senhor representa. No mais era isso. Dar uma boa noite a todos e uma boa semana. Obrigado! 

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

Presidência). Senhor Presidente, muito obrigado! Também comentar da nossa última sessão no 

dia 24, sessão solene do Vereador Por Um Dia. Saí daqui muito feliz, muito orgulhoso. A minha 

sobrinha, afilhada, conduziu a vice-presidência da sessão, com muita firmeza, comprometimento, 

do jeito que devem ser comandadas, fez particularmente todas as suas indicações, o seu discurso. 

Deixei ela bem à vontade pra conhecer todo o sistema aqui dentro da Câmara, sem nenhuma 

interferência, pra ela poder sentir o que que é estar aqui dentro e fazer parte de todo o processo 

da Câmara de Vereadores. Confesso que me emocionei muito em ver o crescimento dela, vendo, 

até nas minhas redes sociais publiquei que me orgulho muito de ter, de ver ela trilhando um 

caminho que eu, lá atrás, trilhei, desde o grêmio estudantil, onde ela hoje ela faz parte, 

representante de turma, vindo aqui como Vereador Por Um Dia, esse belíssimo projeto. Então 

isso me deixa com um certo, um certo sentimento de que vale a pena ainda a gente investir nos 

jovens, vale a pena a gente passar o nosso conhecimento, não ter medo da sombra, ensinar aquilo 

que a gente sabe e dar oportunidade. Deixar essa gurizada, deixar a juventude tomar as rédeas aí 

dos seus próprios caminhos, incentivar, porque é assim que a gente cria novas lideranças, é 

dando a oportunidade e deixando eles aflorarem isso. Juntando a vontade de trabalhar com a 

experiência de quem já tem mais convivência, se faz um belo trabalho e cada vez a gente renova 

o quadro até mesmo de vereadores aqui da Câmara. Também falar, como membro da CCJ, nós 

temos agora, no dia 30, quarta-feira, Vereador Diego, a nossa audiência pública onde tratamos, 

trataremos de alguns assuntos relacionados ao Código de Posturas. Deixar aqui um convite a 

todos Colegas Vereadores e, se possível, façam presente, assuntos importantes a serem 

discutidos nessa audiência, aonde impacta fortemente a nossa comunidade e quem dela 

dependem seu, em seu favor. No mais era isso, Senhor Presidente. Agradecer também todos os 

Colegas Vereadores. Ainda em tempo, na sexta-feira, estive passando pelo piquenique do CDL, 

evento que trouxe milhares de pessoas pra praça Nova Trento, praça aonde resido a menos de 

três quadras. Dizer que trouxe, de alguma certa forma, parabenizar em levar os eventos pra 

aquela praça, onde traz um certo, uma certa vivência lá, um mudar um pouco essa visão e, 
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também, trazer pros bairros, muito importante isso, valorizou ainda mais o local. Então era isso, 

Senhor Presidente. Agradeço. Muito obrigado! 

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

Senhor Presidente, Colegas Vereadores, ainda em tempo, gostaria de fazer um agradecimento 

relacionado à Feira do Livro, agradecer então a Secretaria da Educação, em nome do Secretário 

Itamar. E também, lembrar que este evento então foi realizado pela Prefeitura Municipal, 

também Associação de Amigos do Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi, Secretaria Especial 

da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil do Governo Federal, por meio da Lei de 

Incentivo à Cultura, também teve o patrocínio da Ceran, da Dallemole Estruturas Metálicas, 

Fante Vinhos, Sucos e Destilados, Florense e apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL de 

Flores da Cunha, Instituto Flávio Luis Ferrarini e Pensou Net. Então fazer um agradecimento a 

todos que proporcionaram para que este belíssimo evento pudesse acontecer. Também, pegando 

um gancho do Vereador Clodo, queria falar sobre o 26º Sinos de Natal que iniciou ontem, no 

domingo, com uma missa ao ar livre, ali na praça da Bandeira e que também teve a apresentação 

da banda Florentina, do espetáculo teatral do Grupo Ueba e encenação do Coro Municipal e, 

também, dos Canarinhos de Flores da Cunha. Mais um evento que levou a comunidade florense 

em peso para a nossa praça e é muito bom ver esses momentos onde as famílias podem estar se 

reunindo, passada a pandemia, conseguir ver as pessoas voltar ao convívio social normal, isso é 

muito salutar para a nossa comunidade. Também vale destacar aqui, que esteve o tão aguardado 

momento de chegada do Papai Noel, como acontece em todos os anos, então a gurizada, a 

criançada estava bastante ansiosa. Ontem ele chegou e ele ficará então em Flores até o dia 24 de 

dezembro, onde que ele estará atendendo as crianças na casinha do Papai Noel. Então toda a 

programação de Natal, que vai até o dia 25 de dezembro, ela pode ser conferida nos links da 

Prefeitura. Então quem quiser saber um pouco mais, pode estar acessando ali. E também, em 

nome da bancada dos Progressistas, queria fazer um agradecimento especial ao Pedro, que muito 

bem esteve aqui nos auxiliando, dividindo um pouco das suas, do seu conhecimento, da sua 

experiência e nos abrilhantou ali com a sua presença durante este um mês. É muito bom poder 

estar com pessoas diferentes do nosso convívio, dos nove vereadores, termos aqui a presença de 

um suplente. Isso nos engrandece muito e nos deixa bastante feliz também. Obrigado pelo teu 

trabalho nesses 30 dias! No mais era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado! 

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

da Presidência). Antes de eu passar as informações do Executivo, quando a gente fala nomes, 

sempre esquece alguém! Então perdão, Rodrigo, que está nos auxiliando também na 

Procuradoria da Mulher. Sobre então as atividades do Executivo, na quinta-feira, eu participo 

uma vez por mês das reuniões que o Prefeito faz de planejamento com toda a sua equipe de 

secretários, então é feito uma, um balanço do mês que passou e a projeção do que vai ser feito no 

mês seguinte. Então alguns anúncios ele fez bem importantes ali nessa reunião e que eu quero 

falar para o vereador Vitório, que é com relação, Vereador Horácio, perdão, com relação às 

academias, então já foram empenhadas, as primeiras academias que vão ser instaladas é na, no 

bairro São Pedro, também em São Valentin e Parque dos Pinheiros. Então elas já foram 

empenhadas e já está organizada a instalação delas. Também o pátio da capela já está 

empenhado e, nos próximas duas semanas aí, provavelmente o Bett comece a trabalhar lá pra 

fazer também essa demanda. E uma outra demanda bem importante, que eu também fiquei 

cobrando bastante do Executivo, enquanto comissão também nós cobramos, foi o quebra-molas 

ali na escola Tiradentes, em São João. Então foi instalado lá, um local que era muito risco para as 

crianças, então aí, nos próximos dias, para quem transitar lá e não saber ainda da sua instalação, 

ter cuidado, mas está bem sinalizado também. E outro anúncio bem legal e que a comunidade 

estava aguardando e com certeza vai atender muito a população e é uma promessa de campanha 

da nossa gestão é a ampliação do atendimento da nossa farmácia básica. Então ela funciona das 

oito às onze e meia, a partir do dia primeiro de dezembro; e das treze e quinze às sete e meia da 

noite então, de segunda a sexta-feira, tem duas horas a mais por dia aí pra quem precisar retirar 
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os seus medicamentos. E a Farmácia Solidária também vai ser ampliado o atendimento para três 

tardes por semanas, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 13:30 às 16:30. Então uma 

demanda muito importante, um compromisso de campanha do nosso Prefeito César que está 

sendo entregue aí para a nossa comunidade. E no mais era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigada e boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerradas as Explicações 

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

esta Casa nos seguintes eventos. No dia 21, segunda-feira, participei da abertura da 43ª edição da 

Feira do Livro, na praça Nova Trento, onde pude tomar a palavra, em nome desta Casa, 

salientando a importância de eventos culturais no nosso município. E nada melhor do que uma 

Feira do Livro pra ressaltar a nossa cultura, com uma estrutura grandiosa na praça Nova Trento. 

Isso também valoriza aquele espaço e traz vida pra aquela praça, que é tão aconchegante e bem 

localizada. No dia 22, terça-feira, participei do ensaio com os estudantes do programa Vereador 

Por Um Dia nesta Casa e do curso de cuidadores de idosos, que faz parte do programa Flores 

Mais Renda, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com a 

Vereadora Silvana De Carli, que é a Presidente da Comissão do Idoso. Na oportunidade, 

pudemos entregar o material, que é a Cartilha do Idoso, que contribui para que a gente saiba 

como lidar com nossos idosos. O material foi feito por essa Casa, conduzido aí pela Comissão do 

Idoso e Vereadora Silvana. No dia 23, quarta-feira, participei, dentro da programação da Semana 

Municipal do Empreendedorismo de Flores da Cunha, de uma explanação aqui, de uma palestra 

da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, quando o principal objetivo da 

iniciativa é evidenciar e reforçar a vocação empreendedora do município. Na oportunidade, eles 

apresentaram alguns índices sobre também o trabalho do Flores Mais Renda, Flores Mais 

Empreendedora, Sala do Empreendedor. E o que chamou, me chamou a atenção nos índices foi a 

abertura de mais de 1300 empresas nos últimos dois anos e um aumento, um acréscimo aí de 

15% na empregabilidade, 15% a mais de empregos no município também nos últimos dois anos. 

No dia 24/11, participei também na programação da Semana do Empreendedorismo, do bate-

papo sobre empreendedorismo lá na Feira do Livro, com o palestrante Gustavo Casarotto, 

“Depois que tudo deu errado: Reinventando a Gestão de Pessoas”, promovido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Também teve um bate-papo com o Pedro 

Bocchese, tecnologia e empreendedorismo, que é o que ocorreu lá na Feira do Livro, duas 

palestras bem interessantes sobre desenvolvimento econômico e empreendedorismo. No dia 24, 

também participei da sessão plenária do Vereador Por Um Dia nesta Casa, onde os inscritos, os 

alunos inscritos puderam vivenciar uma sessão, um pouco do trabalho do vereador. Durante o 

programa, eles aprenderam um pouco mais também sobre o Poder Legislativo, sobre a nossa 

Câmara de Vereadores. Na oportunidade, falei, falei sobre o sucesso que, o engajamento que os 

alunos tiveram, aprendendo mais ou apresentando uma grande desenvoltura e desenvolvendo um 

bom trabalho aqui nessa Câmara, as demandas serão encaminhadas para o Prefeito Municipal. 

Parabéns a todos os alunos e agradeço a todos os Vereadores presentes na oportunidade. No dia 

25/11, na parte da manhã, participei do evento de lançamento da operação Papai Noel 2022, 

realizada pelo Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra, 36º Batalhão de Polícia Militar. 

E, à tarde, participei da reunião do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, na Câmara Municipal 

de Garibaldi. O encontro contou com a presença de representantes da Coordenadoria Regional de 

Saúde e teve o intuito de debater o Gercon, novo sistema de gerenciamento de consultas. Lá 

também explanamos sobre as dificuldades do município, principalmente no agendamento das 

consultas, que o novo sistema ele apresenta algumas dificuldades para quem faz o 

cadastramento, mas também levamos demandas, como a falta de cotas nos procedimentos da alta 

complexidade. E levamos isso a conhecimento da coordenadoria e o documento será 

encaminhado para o Governo do Estado, para que o Município tenha mais cotas e seja mais, 

tenha mais retorno em saúde por parte do Estado. Nas próximas reuniões, estaremos presentes 

também cobrando e levando a saúde pública como uma das prioridades. No dia 25/11 também, 
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na sexta-feira, participei do Piquenique Noturno do CDL. Foi um sucesso de público, 

aproveitando aquela estrutura da Feira do Livro, com shows, com convivência, venda de 

produtos, gastronomia, aproveitando muito aquele espaço da praça Nova Trento, que é algo que 

deve ser defendido, levando vida e convivência para aquela praça que é tão propícia para esse 

tipo de evento. No dia 26/11, quero agradecer a Vereadora Silvana De Carli, que participou do 

encerramento do curso de sommelier internacional, na Escola de Gastronomia UCS, 

representando esta Casa. E no dia 27/11, participei da abertura oficial do 26º Sinos de Natal. A 

programação de abertura contou com missa, apresentação da banda Florentina, espetáculo teatral 

com o Grupo Ueba e encenação do Coro Municipal, juntamente aos Canarinhos. Também 

evidenciando o Natal Luz de Flores da Cunha, que está bem iluminado e que traga esperança 

para todos os nossos corações. No próximo dia 30/11, às 18:00 horas, a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final realiza audiência para apresentação à comunidade do 

Projeto de Lei Complementar nº 010/2022, que altera dispositivos do Código de Posturas e 

Convivência Cidadã de Flores da Cunha. Todos os Vereadores e a comunidade estão convidados 

a participar desta audiência pública. Quero, neste momento, também agradecer e parabenizar o 

Vereador Pedro Kovaleski, pelo trabalho e contribuição que trouxe a esta Casa. Sem dúvida, 

trouxe demandas muito importantes. Parabenizamos e desejamos sucesso e quando puder, 

retorne.  

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

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 28 de novembro de 2022, às 19h38min. Tenhamos 

todos uma boa noite e uma boa semana! 

 

 

 

Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior  

Presidente 

 

 

Vereador Ademir Antonio Barp  

2º Secretário 

 


