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SESSÃO 2.736 – SESSÃO ORDINÁRIA 
05 de dezembro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 05 de dezembro de 2022, às 18h13min. 

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

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

Cumprimento ao Élio Dal Bó, Presidente do MDB; ao Rafael Nesello, Presidente do Distrito Leo 

LD-7; também aos representantes aqui do Lions Clube, sejam todos bem-vindos!  

Após o término desta sessão, estaremos recebendo, no espaço Tribuna Livre, Rafael Nesello, 

Presidente do Distrito Leo LD-7, programa permanente da Associação Internacional de Lions 

Clubes, que fará uma explanação sobre o 65º aniversário do Movimento Internacional de Leo 

Clubes. Informo que no mês de dezembro, através da Lei Municipal nº 3.414/2019, foi instituído 

no município o Dezembro Vermelho, mês dedicado à realização de ações de conscientização e 

prevenção contra o vírus HIV/Aids. A iniciativa foi de autoria da vereadora Claudete Gaio 

Conte. Também no mês de dezembro, através da Lei Municipal nº 3.455/2019, foi instituído no 

município o Dezembro Verde, mês dedicado a realizações de ações de conscientização sobre o 

abandono de animais. A iniciativa foi de autoria do Vereador Clodomir José Rigo. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

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

recebido pelo Poder Executivo Municipal, pelos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 144/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 090/2022, que “Autoriza a transferência 

de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de 

R$300.000,00”.  

Ofício nº 145/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 091/2022, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a contratar por prazo determinado, Professores, visando atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 235/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a repintura das faixas de pedestres em toda a extensão da rua 

Dr. Montaury. 

Indicação nº 236/2022, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a correta sinalização de trânsito no estacionamento oblíquo da 

rua Bento Gonçalves, junto ao hospital Fátima, conforme imagem anexa. 

Requerimento nº 039/2022, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que requer o envio de um 

requerimento ao Senhor Luís Fernando Pereira Vanacôr, Diretor Técnico da Empresa Gaúcha de 

Rodovias, EGR, solicitando informações com relação à rótula recentemente construída no km 96 

da ERS-122, no entroncamento com as ruas Aparício Antonio Sgarioni e Anúncio Curra, 

especificamente no que diz respeito à viabilidade de adequação da obra. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício nº 63/2022, do Presidente da Apae de Flores da Cunha, Senhor Eduardo Sgarioni, que 

responde o ofício da Câmara nº 186/2022 e indica a Senhora Maria Lurdes Branchini da Silva 

para receber o Certificado Mulher Cidadã. 
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E-mail da Câmara dos Deputados, que informa a transferência de recursos da União ao 

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

Vereadores.  

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

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

E-mail do Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Deputado Estadual Zé Nunes, que convida para o 

ato de lançamento do livro “Luta Antimanicomial e os 30 Anos da Lei Estadual da Reforma 

Psiquiátrica-RS: Rumo a Novos Avanços na Garantia de Direitos” e do livro “Luta 

Antimanicomial e os 30 Anos da Lei Estadual da Reforma Psiquiátrica-RS: Em Defesa do 

Cuidado em Liberdade”, no dia 14 de dezembro de 2022, às 11:00 horas, no salão Júlio de 

Castilhos, no 1º da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.  

Cartões de felicitações natalinas do Bispo Diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon; das 

escolas municipais Leonel de Moura Brizola e Tancredo de Almeida Neves.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Boa noite, Senhor Presidente e Colegas Vereadores, a 

comunidade que se faz aqui presente nesta sessão; em especial, cumprimento ao Leo Clube, ao 

Lions, essa família que fiz parte também por 10 anos, é uma alegria tê-los aqui conosco. Eu fiz 

então o requerimento solicitando providências ao, à EGR sobre o trevo aquele em frente ao 

restaurante Divino Trevo, que dá acesso ao bairro União, que foi recentemente feito e está dando 

muitos acidentes ali. Então além da questão dos acidentes, a insegurança de quem transita pelo 

local também. A gente sabe que eles começaram já a mexer no local, mas sempre é importante a 

Casa também marcar sua posição frente às demandas da comunidade e principalmente junto aos 

órgãos, para que eles entendam a necessidade de que, sim, a Câmara vai cobrar deles melhorias. 

Temos até um vídeo, Marina, dos acidentes que ocorreram ali no local. (Apresentação de vídeo 

através da televisão). É muito arriscado pra quem também está ali, próximo ao restaurante enfim. 

E a gente espera que o quanto antes seja então feita as melhorias nesse trevo, pra que não se 

perca nenhuma vida no local. E falando em vidas, nós, eu convoco os nossos Vereadores aqui, 

pra que a gente possa também se mobilizar, de alguma forma, para a nossa rodovia entre Flores e 

Antônio Prado, porque continuam os acidentes com mortes nesse local, a nossa serra da morte, e 

foram anunciadas melhorias e até agora nada! Então acho que está na hora da gente fazer uma 

força tarefa e cobrar também dos órgãos responsáveis uma atenção a essa nossa serra. No 

momento era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Dando as boas-vindas ao 

Vereador Vitório que retorna hoje, depois de licença, passo a palavra então para que faça uso do 

Pequeno Expediente. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Obrigado, Senhor Presidente! Felicitar a 

todos com uma boa noite. Hoje defendo a indicação que protocolamos ao Senhor Prefeito 

Municipal para que seja providenciado a repintura das faixas de pedestres em toda a extensão da 

rua Dr. Montaury. Esta indicação atende à reivindicação de motoristas, pedestres, estudantes e 

professores que utilizam esta via, tendo em vista o intenso tráfego de veículos, buscando 

melhorar a acessibilidade e proporcionando aos condutores maior visibilidade nas travessias. No 

prolongamento da rua Dr. Montaury, temos muitas faixas de pedestres e é notório o quanto elas 

se encontram apagadas e, devido à fresagem do asfalto e a repavimentação efetuada 

recentemente, algumas faixas precisam ser refeitas. Salientamos que as faixas de pedestres 
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funcionam como um excelente, como uma excelente ferramenta no trânsito cujo objetivo é de 

oferecer segurança para as pessoas que a utilizam para efetuar a travessia. Portanto, a repintura 

das faixas de pedestres levará maior segurança aos usuários, evitando futuros atropelamentos e 

acidentes. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora; representantes aqui na pessoa do Rafa Nesello, do Leo Clube, do Alex Eberle; 

cumprimentos aqui à mãe do Rafa, a Elci Salvador também que se faz; o Bassani; temos o 

Presidente do MDB, o Élio; o Cecconelo que se faz presente, assessores, comunidade que nos 

assistem pelo canal do Facebook. Faço defesa da minha indicação, Senhor Presidente, onde 

protocolei na semana passada, direcionado ao setor de Trânsito, que venha avaliar a vaga, duas 

vagas em frente ao nosso hospital, aonde tem a demarcação do idoso e a placa é para deficiente 

físico. Então que se estude uma forma de organizar pra, pras duas, as duas pessoas que têm 

direito a estacionamento essa vaga, que fique bom também pro pessoal que atende ali no hospital 

e a gente sabe que tem consultório, tem o Vitaclin, muito é usado essas vagas. Então a gente 

pede encarecidamente ao setor de Trânsito que faça um estudo, veja a possibilidade como ficará 

melhor no, naquela localidade e, sim, seja providenciado então uma repintura, está exposto aí no 

telão. (Exibição de imagens através da televisão). Acredito que um pouco mais pro Vitaclin aí 

tem até uma vaga de deficiente físico também, então a gente deixa aqui registrado essa 

indicação. 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 da Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA  SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, comunidade 

já cumprimentada; também o Presidente do Lions, Fachin, seja bem-vindo! Hoje trago a essa 

tribuna então o tema, o Centro de Convivência dos Idosos e que é uma bandeira que assumimos 

aí durante a campanha na eleição passada e que outro dia eu estava me recordando, com o 

Prefeito César, que na época, nós já tínhamos feito algumas reuniões com os idosos pra levantar 

essa demanda, porque eu me senti chamada a defender esta causa. E, na época, fomos buscar 

informação, falar com os idosos e aí o Prefeito me disse, enfim, que se nós iriamos abraçar ou 

não a construção do Centro de Convivência. E eu disse que era importantíssimo sim abraçar isso, 

porque era uma demanda de muitos anos dos nossos idosos, eram promessas, que eles se 

sentiam, enfim, enganados porque nunca acontecia e nunca saia do papel e vinha recurso e 

depois não era usado para o devido fim. Então foi anunciado aí, no mês de outubro, o projeto, 

também foi apresentado pra nós Vereadores na, lá na, no gabinete do Prefeito. E também trouxe 

aqui, pra vocês terem conhecimento e a comunidade que nos assiste também conhecer um 

pouquinho mais de como será o Centro de Convivência. Então a Marina, se quiser dar uma 

passadinha aí já, pra nós vermos as imagens. (Exibição de imagens através da televisão). Onde 

ele vai ser localizado é aqui atrás da, do Centro Administrativo, onde tem aquela pequena 

cobertura ali de, dos veículos oficiais, vai ser retirado e vai ser construído ali um prédio de dois 

andares, que vai dar o total de 1.229 metros quadrados. Então ele vai ficar de frente pra rua João 

XXIII, que dá acesso ao bairro União, com acessibilidade tanto pela rua como pelo pátio da 

Prefeitura, embaixo ali, perto da Secretaria da Agricultura. Pode passar, Marina. Ali tem um 

pouquinho da planta baixa de como será os espaços, então ele vai atender desde crianças aos 

idosos, pra que seja utilizado em todos os turnos, pra que seja um prédio, não se crie uma, um 

elefante branco que não se tenha utilidade. A gente quer que ele seja ocupado todos os dias, em 

todos os turnos, pra que a comunidade usufrua desses espaços. Então teremos várias salas de 
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multiuso pra atendimentos também e, também, um salão grande que vai ser aí o espaço para que 

seja possível também fazer o baile, que era uma das necessidades dos nossos idosos de se 

encontrar todos os grupos. Mas frisando que o Centro de Convivência ele já vai começar no 

modelo correto, que é da política assistencial define, que é uma lei que vem de cima, de Brasília, 

onde diz que os grupos têm que ser grupos até 30 pessoas para ter um atendimento mais 

qualificado ao nosso idoso. Ele não está ali no grupo só para dançar, ele tem que ter outras 

atividades para as situações de vulnerabilidade, onde eles vão conversar com os técnicos e vai 

poder ser visto a situação de cada um, se tem abandono, se tem violência, se tem alguma 

necessidade. Então os técnicos, com grupos menores, podem ajudar essas pessoas a terem uma 

qualidade de vida melhor. E lembrando que nós temos três níveis de atendimento dentro da 

política da assistência social. Nós estamos no nível um, que é um Centro de Convivência, aonde 

a pessoa vai lá em alguns horários, alguns turnos, fazer oficinas, atividades que propiciem ela a 

ter um desenvolvimento na sua vida pra sair da vulnerabilidade e se tornar independente. O nível 

dois seria um Centro Dia, onde é aquele idoso que já depende de cuidados médicos, que ficaria 

durante o dia todo. A gente não tem isso previsto no momento, é um custo altíssimo manter 

também um espaço desses. Hoje, em Caxias, nós temos alguns que são junto com o Frei Jaime. E 

depois o nível três, que seria a ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência, ou seja, seriam 

aqueles asilos que se falavam antigamente onde o idoso fica. Hoje, a Prefeitura tem licitação com 

uma ILPI. Então se o promotor recebe uma denúncia de um idoso que está abandonado ou está 

sofrendo algum problema, que não tem ninguém que o ampare e que a Prefeitura é notificada a 

ter a guarda dele, enfim, como é feito com as crianças, é então usada essas vagas que são 

compradas pelo Município aqui na região. Então entendidos os três níveis, hoje a gente está 

trabalhando no nível um, pra evitar que os nossos idosos cheguem no nível dois e no nível três. 

Pode passar mais um pouquinho aí das imagens, pra dar uma olhadinha como que seria a área 

externa ali, Marina, pode passar. Então ali seria a fachada de quem sobe pro União, os acessos 

por ali. Pode passar a próxima. Aí é o acesso então ali pelo pátio da Agricultura, outro acesso 

também, vai ter elevador, tem toda a questão da acessibilidade, tem mais uma vista aí também 

ali, por parte da, debaixo da, e pode passar a outra. Aqui então já seria uma vista mais da, na 

nossa grutinha aqui de cima, que vai ter todo um espaço de lazer e convívio externo também, 

pode passar mais uma que dá pra visualizar, com uma pracinha então, toda essa parte aqui atrás, 

onde nós tínhamos os pinheiros e todos vai ser revitalizado pra dar mais qualidade de vida 

também para eles utilizarem ali fora. Deve ter mais alguma aí. Oferecer atividades também ao ar 

livre para os nossos idosos. Então pensando nisso, o ano passado nós, eu já destinei a minha 

emenda impositiva, no valor de 88 mil reais, para a construção do Centro de Convivência. Nós 

tivemos reunião agora, com o Prefeito, e ele anunciou que a licitação acontece essa semana. 

Então já é uma obra que vai acontecer, já está ali o seu dinheiro empenhado para iniciar o ano 

que vem. E também consegui uma emenda com o Deputado Federal Pedro Westphalen, o nosso 

deputado que é médico, também apoiou a causa e mandou 250 mil, que já entrou esse ano na 

Prefeitura. E agora, nesse ano, as nossas emendas impositivas então, quero agradecer muito aos 

Colegas Vereadores que também estão destinando para essa obra, eu acho que quanto mais 

pessoas se juntarem a esta causa, com certeza são, a população toda vai ganhar com isso, os 

nossos idosos merecem o nosso respeito, o nosso carinho, por tudo que construíram. E essa 

cidade que a gente vive hoje é o trabalho deles e que um dia, quem sabe também, nós poderemos 

usufruir desse espaço. Então nós estaremos, através da Câmara de Vereadores, mandando 975 

mil pra essa obra, que aí seria previsto para a etapa dois, porque a etapa um já está licitada, então 

no valor de mil, setecentos e vinte e um, que é subir o esqueleto do prédio, que nem vocês 

podem visualizar lá na, do lado do posto de saúde a ampliação que está sendo construída. Essa é 

a primeira etapa onde sobe todas as estruturas e depois, a etapa dois, que fica pra fechar, pra 

fazer as aberturas. E ainda depois, tem mais um, tem mais uma parte, que seria interna, de 

mobiliar e colocar em funcionamento, que aí, no ano passado, através da nossa Comissão do 

Idoso, nós recebemos o Senhor Darci Cavagnoli, representando o Lions, que gostaria de colocar 

esse projeto para o distrito LD-7 pra ajudar e que pudesse, de alguma forma, vir o recurso a 
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Flores da Cunha. Então é bom também vocês estarem aqui, que já estão conhecendo o projeto 

também. E aí, outra iniciativa que a gente está fazendo nesse sentido de arrecadar mais recursos 

pra essa obra é através da Comissão do Idoso e estamos visitando as empresas do município, 

então agradeço o Vereador Vitório, da comissão que está nos acompanhando também. Já fomos 

recebidos na Móveis Florense, também ali na, essa do Centro Empresarial eu falo depois, 

Marina, pode passar das empresas, a Transportes Sérgio Muraro e na Dallemole, foram as três 

visitas que nós já iniciamos. Nós temos mais agendadas agora, pra falar pra essas empresas que 

são do lucro real, que elas podem destinar um por cento do seu imposto de renda para que fique 

no Fundo da Criança e no Fundo do Idoso. Então que esses recursos, ficando no município, não 

indo pra Brasília, onde a gente depois tem que ir lá mendigar os recursos, através das emendas, 

esse valor já fique aqui e possa ser utilizado em benefício da população. Então nós temos aí mais 

algumas visitas pra essas empresas maiores, nós estamos levando o projeto, falando desse 

objetivo. É uma sementinha que está sendo plantada, porque às vezes a empresa no ano tem 

lucro, às vezes não tem, mas que ela saiba da possibilidade e, também, da transparência que está 

se dando com os valores dos fundos, pra que que eles são utilizados. Então hoje a gente tem uma 

obra concreta, onde esse valor pode ser investido, além das outras ações que os fundos também 

podem desempenhar através daí da, dos conselhos que são deliberativos pra isso. E também 

agradecer o Presidente Angelo, por ter aceito aí esse desafio de nós fazermos mais essas ações 

aqui na Câmara. Eu acho muito importante, mesmo a gente sendo só um órgão institucional, que 

não tem essa parte executiva como é uma Prefeitura, mas que a gente possa fazer essas ações em 

benefício da sociedade. E aí, nós visitamos também o Centro Empresarial pra dar início a uma 

outra campanha, que seria do imposto de renda pessoa física. Então que cada um, quando for 

fazer sua declaração de imposto de renda o ano que vem, possa destinar até seis por cento do 

imposto de renda para o Fundo do Idoso e para o Fundo da Criança. Então quem faz na 

modalidade completa, enfim, tem todas as regras, mas que a gente está buscando o apoio das 

entidades, tanto o Centro Empresarial confirmou, como o CDL também, é fazer uma divulgação 

em massa, pra que chegue isso pra todo mundo, porque muitos não fazem a sua declaração do 

imposto de renda com o contador, fazem por conta. E aí, eles precisariam saber que existe essa 

possibilidade também do dinheiro ficar aqui em Flores da Cunha. Então a ideia é nós lançarmos 

essa campanha no ano que vem, em fevereiro, a Câmara vai desenvolver todo o material de 

divulgação e, também aí, os RH das empresas, com a parceria aí do núcleo de RH do Centro 

Empresarial e o núcleo de contadores, que seja enviado um bilhetinho junto com o relatório 

aquele que eles mandam pra os funcionários fazerem o imposto de renda, então aí fica mais um 

lembrete também. E esse sim, é uma questão de consciência da nossa população se informar, 

saber que não vai estar pagando imposto a mais, é o imposto que ela já iria pagar, que iria pra 

Brasília e que vai poder ficar aqui, pra ajudar tanto os nossos idosos como as nossas crianças. 

Acho que era isso dos idosos, né? Tá! Então a próxima pauta agora, é da Procuradoria da 

Mulher, que iremos lançar aí no dia 14 deste mês. Na sexta-feira estivemos em Porto Alegre, 

participando do ato que teve lá na Assembleia Legislativa, com as procuradoras de mulheres das 

câmaras da, do estado e, também, as deputadas que tem uma câmara, uma procuradoria da 

mulher na Assembleia Legislativa, elas entregaram uma cartilha, enfim, a campanha sempre 

permanente contra a violência da mulher. Então esse ano os vereadores aprovaram aqui a criação 

da Procuradoria da Mulher, teremos esse, mais esse órgão aqui na Casa em favor da defesa da 

mulher, mas também da inclusão da mulher em outros segmentos, fortalecer ela principalmente 

na política e várias outras ações que podem ser feitas através dessa procuradoria. Aqui na Casa 

então o lançamento será dia 14, nós teremos aí a Aline Martinelli, a nossa delegada, que ficou 

um bom tempo aqui em Flores, que vai falar um pouquinho sobre o tema. Vamos convidar todos 

os órgãos de segurança do município, todos que atendem as mulheres hoje, quando acontece uma 

denúncia de violência, Brigada, Delegacia, Promotoria, Defensoria, posto de saúde, porque às 

vezes muitas também violências chegam através dali ou do hospital quando a mulher sofre 

alguma violência, então para todos saberem qual é o procedimento e como fazer com que essa 

mulher seja amparada. É criar uma rede de fortalecimento e, também, de que incentivo que as 
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mulheres denunciem cada vez mais. Isso não pode ser uma rotina, simplesmente a mulher ser 

vítima de violência e não poder falar ou não poder denunciar. A gente tem que se revoltar com 

situações assim e não achar que são normais ou culpar a mulher ou rotular a mulher porque ela 

mereceu, enfim, todo aquele discurso que a gente sabe que existe por trás disso. Então o 

Vereador Angelo abraçou aí com nós esse desafio de fazermos mais esse projeto, quero 

agradecer. A servidora Nara vai nos acompanhar também pra fazer o atendimento a essas 

mulheres. O objetivo da procuradoria, no sentido da violência, vai ser orientar e escutar essas 

vítimas e instruí-las como fazer as denúncias. Nós não vamos receber a denúncia, a denúncia é 

feita sempre na delegacia. Então nós iremos fazer campanhas nesse sentido pra fortalecer cada 

vez as mais as mulheres aqui de Flores da Cunha. Gostaria de falar muito mais, mas meu tempo 

enfim. Era isso, Senhor Presidente! Muito obrigada! 

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

Vereador Vitório Dalcero. 

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

Vereadores, a Vereadora; cumprimento especial ao Rafael Nesello, que vai ser o nosso 

palestrante na Tribuna Livre; cumprimentar também o Alex do Leo, cumprimentar o seu 

Antônio, mais a Elci e a Maristela do Lions; o Élio Dal Bó, nosso Presidente do MDB; o 

Cecconelo, o Bassani, demais pessoas aqui presente e os que nos acompanham através do 

Facebook. Ao retornar a esta Casa, quero parabenizar o colega vereador suplente Pedro 

Kovaleski, pelo excelente trabalho desempenhado nesta Casa durante o período em que me 

substituiu em razão da minha licença não remunerada. Hoje ocupo, pela última vez, a tribuna no 

ano de 2022. Quero falar para os que nos prestigiam com a presença e os que nos acompanham 

pelo Facebook, que desde o ano de 1996, o dia 16 de novembro foi estabelecido pela ONU como 

o Dia Internacional da Tolerância, com o objetivo de promover o entendimento mútuo, o respeito 

às culturas, crenças, tradições e compreender os riscos da intolerância. Para a organização, ser 

tolerante nos dias atuais é muito importante, pois o mundo vive uma era de extremismo crescente 

e violento, conflitos cada vez mais amplos caracterizados por um desrespeito fundamental à vida 

humana. A ONU destaca que as pessoas são naturalmente diversas e que somente a tolerância 

pode garantir a sobrevivência de comunidades mistas em todas as regiões do mundo, com 

garantias de seus direitos humanos universais e as liberdades fundamentais respeitadas. 

Percebemos que o mundo celebra, todos os anos, o Dia da Tolerância, oportunidade para cada 

pessoa, desculpe, oportunidade para que cada pessoa reconheça a necessidade de vivenciá-la no 

cotidiano. A tolerância é valor necessário para o equilíbrio da sociedade. Quando se desconsidera 

esse valor na humanidade, crescem as inimizades, os revanchismos e muitas outras ameaças às 

relações pessoais, políticas e institucionais. Por muitas vezes, pessoas se enjaulam na própria 

opinião quando se encontram com alguém que pensa diferente. Uma rigidez alicerçada na 

desconsideração de conceitos morais, na estreiteza de horizontes, na mediocridade de intuições e 

inventividades. Essa dureza traz impactos na dimensão relacional e gera malefícios terríveis da 

intolerância. A intolerância mata diálogos, tenta justificar autoritarismo, fomenta discriminações 

e permite que sejam erguidas as bandeiras da exclusão, da desconsideração de opiniões, raças, 

culturas e povos. Agir com tolerância evita que o caos social e político recaia sobre todos. É 

conduta imprescindível para se conquistar a paz, o bem e o respeito à dignidade humana e o 

progresso nas relações que tecem a cultura. Assim, quando a tolerância norteia atitudes, alcança-

se um grau admirável de civilidade, com desdobramentos na organização social e política. Já a 

intolerância leva ao crescimento das segregações, do ódio e das disputas que alimentam os focos 

de guerra, gerando xenofobia e massas de perseguidos. As consequências também são percebida 

nos lares, nos escritórios e nas repartições públicas frequentemente contaminada pela 

desarmonia. No horizonte amplo e fundamental do conceito de tolerância é urgente exercê-la, 

especialmente trilhando os caminhos do bem que pode, com mais eficácia e rapidez, qualificar 

cada pessoa para conviver com quem é diferente. A tolerância não é apenas um dever moral, mas 

também um requisito político e legal para indivíduos, grupos e estado. Espero que no ano de 
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2023 sejamos mais tolerantes e respeitemos mais os diferentes. Chega de disseminar mentiras 

principalmente nas redes sociais, de querer prejudicar o outro por posicionamento político, credo 

religioso, raça, opção sexual, de proferir palavras inadequadas, enfim, de achar que há detentores 

exclusivos da verdade e do bem. Como hoje vamos votar na sessão as emendas impositivas de 

2023, aproveito para fazer a defesa das duas emendas assinadas pelo vereador Pedro Kovaleski, 

que me substituiu durante a minha licença. De acordo com a regulamentação, 50% 

obrigatoriamente devem ser destinadas para a área da saúde e os outros 50% livres para o 

vereador escolher a sua destinação. A emenda impositiva que corresponde aos 50% relativo à 

área da saúde destinamos o valor de cento e cinco mil e cinquenta reais para a realização de 

exames laboratoriais e procedimentos clínicos, com o objetivo de reduzir o tempo de espera e 

melhor atender a população que necessita desses serviços de saúde nas UBSs de nosso 

município. Os outros cento e cinco mil e cinquenta reais destinamos para restaurar o Museu e 

Arquivo Histórico Pedro Rossi. Aproveito para agradecer ao vereador Pedro, pela sensibilidade 

em concordar com a destinação desses recursos para o setor da cultura. Devemos considerar que 

preservar a história e a memória do ser humano sempre foi um grande desafio. Nesse contexto, 

os museus exercem um significado extremamente relevantes. Muitos até pensam que os museus 

são apenas um caminho em direção ao passado. Não! Museu é um local de conexão entre 

passado, presente e futuro. Ao considerar o passado, podemos aprimorar mecanismo que possam 

influenciar o presente e, ao mesmo tempo, nortear novos conhecimentos e técnicas para a 

sustentabilidade das futuras gerações. Portanto, os museus são importantes instrumentos de 

preservação da memória cultural de um povo e são responsáveis pelo patrimônio material ou 

imaterial de uma comunidade. Também, juntamente com os Colegas da bancada do MDB, 

destinamos 300 mil reais para revitalizar e repavimentar a avenida 25 de Julho e 225 mil para a 

construção do Centro de Convivência. Como último assunto da noite, faço uma pequena 

retrospectiva do meu segundo ano de mandato como vereador desta Casa Legislativa. Se os 

colegas e os que nos acompanham pesquisarem no site da Câmara de Vereadores, vão encontrar 

que este Vereador protocolou quarenta indicações, seis requerimentos, três moções e um projeto 

de lei e ocupei essa tribuna durante 15 vezes. As indicações foram pautadas desde a solicitação 

de limpezas de ruas e rodovias, manutenção de praças e academias, realização de programas ou 

campanhas na área da saúde, educação, esporte, comércio e serviços. Também tivemos 

indicações voltadas ao meio ambiente, como instalação de placas fotovoltaica nos prédios 

públicos do nosso município. Os seis requerimentos protocolados tiveram o intuito a solicitação 

de informações ao Executivo Municipal e de ordem pessoal. O projeto de lei que protocolei e foi 

aprovado pelos Nobres Colegas e sancionado pelo Senhor Prefeito Municipal trata sobre a 

disponibilização de carrinhos de compras adaptados para atender as necessidades dos cadeirantes 

em supermercados, hipermercados, atacados ou atacarejos, que não se enquadram como 

microempreendedor individual e microempresa e que possuem áreas de vendas superiores a 350 

metros quadrados. Com esta lei, estabelecemos, aliás, com esta lei, estaremos eliminando as 

barreiras e obstáculos que limitam ou impedem o acesso, a liberdade de movimento e a 

circulação com segurança das pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirantes. Quanto às 

moções, protocolei a moção de congratulações ao Senhor Severino Bulla, Presidente do Coral 

Nova Trento, pelos 50 anos de caminhada da entidade; moção de congratulações ao Senhor 

Renato Cavagnoli, Presidente do Clube Independente de Flores da Cunha, extensiva a toda a 

diretoria e associados, pelos 75 anos de história da entidade; e a moção de apoio ao Doutor 

Maurício Frare Paloschi, Diretor Clínico do hospital Nossa Senhora de Fátima, gestão 

2022/2024, extensiva a todos os médicos que compõe o corpo clínico, enfermeiras, 

administradores, funcionários e colaboradores. As moções demonstram o quanto é importante o 

reconhecimento destas entidades e personalidades. Com certeza muitas outras ações foram 

desenvolvidas neste segundo ano. Mais uma etapa de grande aprendizado na caminhada como 

vereador. E espero que, nos próximos dois anos, eu consiga trabalhar ainda mais em prol de toda 

a nossa comunidade. Muito obrigado pela atenção! 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A última inscrição do Grande 

Expediente, Vereador Luiz André de Oliveira. 

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

Vereadoras, Vereadora; um boa noite a todos que nos acompanham essa noite no plenário, na 

Casa do povo; também gostaria de estender meu boa noite a todos que nos acompanham através 

do Facebook. Como não podia ser diferente, Senhor Presidente, gostaria antes de tudo de 

agradecer pela indicação de estar acompanhando o nosso Vice-Prefeito Márcio Rech à Brasília, 

onde procuramos, Senhor Presidente, visitar a todas as bancadas dos deputados do estado do Rio 

Grande do Sul, mas não foi possível, o tempo é curto e nós procuramos visitar as bancadas, os 

gabinetes dos deputados que a gente conseguia pegar eles lá. Só que não é fácil de pegar os 

homem em Brasília. Eles vão na terça-feira, chegam na terça, na quinta-feira eles já vêm de 

volta. É pouco tempo que a gente tem pra conseguir conversar pessoalmente com cada um deles. 

Mas dizer aos senhores que é um momento único, que todo o parlamentar, que todo o cara que é 

envolvido na política tem um sonho de visitar, conhecer Brasília. E esse sonho, esse, esse desejo 

não pode ficar simplesmente por conhecer, mas também de buscar algo para o município que 

representa e esse foi o nosso, nossa intenção, nosso trabalho. Dizer aos senhores que todo 

brasileiro teria que ter a oportunidade de visitar este local, mas não simplesmente visitar, mas 

visitar os poderes que compõem Brasília, que é extremamente gratificante, extremamente 

realizador conhecer essa cidade onde tudo acontece. É dali que sai todos os projetos de grande 

magnitude para todos os estados, é ali que tudo, tudo passa, tudo acontece, que você sabe, todo o 

político briga pra estar ali. A gente pode acompanhar a luta que se teve de, entrando no campo da 

mentira, da desavença pra poder chegar em Brasília, estar comandando então todo o nosso país. 

Dizer aos senhores que fomos muito bem recebido em todos os gabinetes dos deputados que 

compõem a nossa bancada gaúcha. Quero citar aqui um, um gabinete em especial, do senador 

que não se reelegeu, o senador do Podemos, o Senhor Lasier Martins, que foi um dos locais que 

mais, mais bem fomos recebido e isso a gente não pode deixar de destacar, inclusive nos 

garantindo, Senhor Presidente, que na próxima, no próximo ano, 500 mil reais já está aportado 

para o Município de Flores da Cunha, 250 mil na área da saúde e 250 mil para o Município de 

Flores da Cunha então para aplicar aonde, aonde bem entender. Dizer também aos senhores que 

o nosso gabinete do nosso Deputado Carlos Gomes, como sempre venho falando durante a 

minha legislatura aqui, que é um cara que tem trabalhado bastante para o nosso município, que 

também não deixou nós de mãos vazias, porque nós não poderíamos ir lá e vim pra cá só com a 

promessa que vai acontecer. Não! Novamente ele nos agraciou com 300 mil reais para aplicação 

na infraestrutura do nosso município. Então é um momento único, como venho falando, 

visitamos dois ministério também, junto com o Márcio, o Ministério do, o MDL, o Ministério de 

Desenvolvimento, Desenvolvimento Regional, onde protocolamos um projeto muito importante 

para o nosso município, que é a ciclovia que vai, que dá, que liga a comunidade de Nova Roma, 

então um projeto muito importante. Também visitamos o, protocolamos um projeto 

importantíssimo também no Ministério do Turismo. Então dizer aos senhores que os recursos 

agora estão escassos na esfera federal, com os deputados, mas nós conseguimos sair na frente, 

protocolando, pedindo as emendas que vão, que vão vim ali na frente no ano que vem e, com 

certeza, Flores da Cunha já sai na frente. E o desejo dos deputados em ajudar Flores da Cunha é 

muito grande, porque Flores da Cunha nós temos os projetos e os deputados gostam de 

acompanhar os projetos! Não adianta chegar, pedir, se você não tem projeto, porque eles gostam 

de acompanhar aonde que o dinheiro está sendo aplicado, isso é importante! Não adianta a gente 

só chegar lá, dizer que queremos aplicar nisso ou naquilo outro e saber que se a gente não tiver, 

não tem projeto. Então enquanto que se tem o projeto, fica muito mais fácil deles acompanhar o 

recurso aonde está sendo, sendo aplicado. Então, mais uma vez, dizer à bancada do MDB que 

fomos bem recebido também lá na, do Alceu Moreira, do Osmar Terra, pessoal muito bem 

solícito, conhecem a realidade de Flores da Cunha e tem todo o desejo de, de nos ajudar e que 

eles conhece a história de Flores da Cunha, conhece o município, a força, a potência que tem. 
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Visitamos o Deputado Danrlei, deputado esse que fez um trabalho muito importante na área do 

esporte no Estado do Rio Grande do Sul. Por mais que foi pouco tempo como, como secretário 

do Esporte do Rio Grande do Sul, mas que ele revolucionou o esporte no Rio Grande do Sul. 

Inclusive o município de Flores da Cunha foi contemplado, Senhor Vereador Clodo, no avançar, 

no Ilumina RS, avançar, isso, Avançar no Esporte, projeto esse que Flores da Cunha foi 

contemplado com quase um milhão de reais, então aí vai a importância. E é bom que a gente leva 

ao cidadão de Flores da Cunha o conhecimento, porque uma queixa dele foi essa, que não fez 

muito voto aqui, porque dali a pouco o partido dele não soube explorar o trabalho dele que ele 

fez em prol do esporte do nosso, do nosso município. Também tivemos a oportunidade de visitar 

o Vice-Presidente Mourão, onde nós indagamos a ele, pedimos se haverá ou tem possibilidade de 

se reverter essa situação toda mediante à eleição federal. A notícia não foi boa, disse que não tem 

nenhuma possibilidade, não existe possibilidade nenhuma de que se haja o tombo como a 

maioria das pessoas do nosso município, da nossa região gostaria que acontecesse, não há 

possibilidade nenhuma, palavra dele. Até tivemos um momento de visitar a manifestação, onde a 

gente pode cruzar com muito das pessoas, conversar com elas, pedir pra elas o quanto tempo que 

elas estão nesses movimento e nos passaram que tem pessoas lá que faz 40 dias que está lá. E 

não é pessoas de poder aquisitivo! São pessoas que não tem poder aquisitivo nenhum de estar lá! 

Mas tem alguém por trás, isso é certo! Tem alguém que está bancando eles! Um cara inclusive 

comentou comigo, que o pessoal do Bolsonaro só lança, só lança a notícia, tal dia vai acontecer 

tal coisa! O Bolsonaro está trabalhando quietinho, por baixo dos panos, e tal dia vai acontecer tal 

coisa. Chega tal dia, não acontece nada e eles lançam outra data, tal dia vai acontecer o tombo e 

não acontece e assim por diante. E eles estão lá, pegando chuva, sol. Aconteceu isso porque nós 

estávamos, nós estávamos voltando do gabinete do Mourão, choveu e nós chegamos aonde eles 

estavam se escondendo, debaixo de uma parada, e eles vieram, juntaram com nós ali e a gente 

começou a conversar com eles, eles nos passando essa, essa informação toda. Tem gente que, um 

cidadão lá faz 23 dias que está lá no movimento, ele mora a 300 quilômetros pra dentro do 

Paraguai, levou duas, dois dias pra chegar ali de carro e quem que está bancando? Diz ele que 

um fazendeiro chamou nós aqui. Isso daí só pra, então coitados! Na verdade, eles estão perdendo 

tempo ali, porque as informações não batem, não batem. Segundo o Mourão, se fosse pra 

acontecer alguma coisa, era na primeira semana. Terminou a eleição, comentário de Mourão, que 

Bolsonaro se preparou só pra vitória, ele não se preparou pra outra coisa, só pra vitória. Quando 

isso acontece, a decepção é muito grande, pode ser conosco também! A gente entra num jogo, 

entra pra ganhar e entra pra perder. Claro que a gente vai entrar sempre pra ganhar, mas a derrota 

faz parte! E nós temos que erguer a cabeça, trabalhar, ser oposição, segundo Mourão, e cuidar 

pra que tudo aquilo que aconteceu mediante ao governo do ex-presidente Lula não venha a 

acontecer, que a gente venha estar mais em cima a par das situações. Então pode ter certeza que 

no próximo ano o nosso município de Flores da Cunha vai ser bastante agraciado nas questões de 

emendas. Apresentamos o projeto da, o projeto da avenida, é um projeto muito importante, e que 

quem conhece Flores da Cunha, sabe do potencial que nós temos turisticamente falando. E pode 

ter certeza que Flores da Cunha vai ser muito bem contemplado nessa questão de emendas 

parlamentares no ano de 2023. Só não vai ser agora, de momento, porque foi cortado todas as 

emendas. Foi, foi cortado, Senhor Presidente. E essa PEC da transição, se a própria oposição, a 

própria situação falando que eles estão torcendo que seja aprovada, pra eles poder ter dinheiro 

pra pagar as emendas que já foram, que já foram empenhadas! Então pra vocês ver a situação 

que se encontra o Brasil hoje. Então por isso que a importância da gente conhecer esses lugares, 

falar com diversas, diversos autoridades, diversos deputados de diversos partidos políticos. Não 

estou falando, estou falando de deputados da base do atual Governo Bolsonaro, então a situação 

realmente é essa! Não temos, se correr o bicho pega, se parar o bicho come, então não temos. 

Temos que agora nós trabalhar e torcer para que tudo venha a dar certo, junto com os nossos 

deputados, acompanhar toda essa situação aí, fazer com que eles façam o papel de cada cidadão 

e de cada cidadã do nosso país. Fugindo um pouquinho desse, desse assunto, também gostaria de 

falar das emendas impositivas que logo mais a gente vai estar votando. Falar que eu tenho uma 
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emenda impositiva número três, é individual, que coloquei numa academia ao ar livre no bairro 

na AABB, no valor de 50 mil. Procurei destinar nos lugares mais, mais afastado, para que as 

crianças, pessoas mais de idade pudesse ter um ar de, um lugar de lazer. Também a emenda 

impositiva número quatro, que é também de individual do vereador, cirurgias eletivas usuárias 

do SUS, valor de 105 mil, que é 50% obrigatório na área da saúde. Também uma área 

importantíssima que tem muita, muita espera e quando é saúde, a gente tem que priorizar. Aquilo 

que a gente puder fazer, nós temos que procurar fazer. Também a emenda impositiva número 

cinco, também individual do vereador, instalação e revitalização de um parque infantil na 

comunidade de São Vitor e Corona, de Mato Perso. Tive a oportunidade de visitar aquela 

comunidade e é de extrema importância que se invista naquele local, devido ser uma comunidade 

bastante afastada do centro, afastada da, das áreas de lazer. Então possibilitar que lá também eles 

vêm a ter acesso ao lazer, toda aquelas crianças que nós temos lá. Também a emenda número 

seis, da bancada, uma academia ao ar livre na comunidade da Fulina. Também é um pedido, tem 

bastante tempo que as pessoas de idade elas gostam de se exercitar e muito! Elas têm, muita das 

vezes mais disposição do que nós, que somos mais novos. Eles têm interesse, tem a vontade. 

Então também, que nós possamos estar contribuindo com aquela comunidade, ajudando para que 

eles venham ter os momentos deles de lazer e, também, que faz bem pra saúde. E o momento 

onde eles se encontram, podem conversar, aliviar a tensão, ter um, um momento de descontração 

junto com as demais pessoas. Também uma emenda impositiva número 15, também é de 

bancada, que é a construção do Centro de Convivência, bandeira aí da nossa Colega Silvana De 

Carli, né, Silvana, que também faço parte da Comissão do Idoso e, também, a gente pode estar 

então ali contribuindo para que isso venha a acontecer e o ano que vem vai, vai estar saindo do 

papel esse projeto tão importante para aqueles que construíram o nosso município do jeito que 

está hoje, é graças a essas pessoas que contribuíram muito para a nossa comunidade. Então, 

pessoal, era isso. Muito obrigado pela atenção! Tenham todos uma boa noite e uma boa semana! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

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

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Colocaremos em pauta agora, todas as emendas impositivas ao 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”. 

Emenda Impositiva nº 01, que “Destina o valor de R$210.100,00 para contratar Serviços 

Médicos Hospitalares/ASPS”, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que o projeto (a emenda) 

tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 01 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

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

Emenda Impositiva nº 01 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 02, que “Destina o valor de R$175.000,00 para contratar 

Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS”, da bancada do PSB. Resultado do parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 02 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 
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os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). 

Emenda Impositiva nº 02 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 03, que “Destina o valor de R$50.000,00 para Adquirir e 

Manter Academias ao Ar Livre/ASPS”, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira. 

Resultado do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 03 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

os contrários votem não. Confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda 

Impositiva nº 03 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 04, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Contratar 

Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS”, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira. Resultado 

do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 04 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

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

Emenda Impositiva nº 04 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 05, que “Destina o valor de R$55.050,00 para Conservar e 

Melhorar Praças de Lazer”, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira. Resultado do parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 05 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

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

Emenda Impositiva nº 05 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 06, que “Destina o valor de R$55.000,00 para Adquirir e 

Manter Academias ao Ar Livre/ASPS”, de autoria da bancada do Republicanos. Resultado do 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 06 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

os contrários votem não. Confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda 

Impositiva nº 06 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 07, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Pavimentar 

Estrada Granja São Mateus”, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp. Resultado do 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

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

estamos destinando, através desse Vereador, o valor de cento e cinco mil e cinquenta reais para 

pavimentar a estrada da Granja São Mateus, uma obra importante lá do terceiro distrito, mais 

especificamente lá no travessão Carvalho, que há anos espera essa pavimentação e já está com 

uma boa fase andando já. Então já temos umas emendas e tem uma previsão, segundo o Prefeito 
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e o nosso Executivo, para ser iniciado em março. Então estamos também aportando esses 

recursos para auxiliar naquela obra. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Emenda Impositiva nº 07 está 

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

(Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 07 aprovada por unanimidade.  

Emenda Impositiva nº 08, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Contratar Serviços 

Médicos Hospitalares/ASPS”, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp. Resultado do 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 08 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

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

Emenda Impositiva nº 08 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 09, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Pavimentar 

Estrada de São Martinho”, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin. Resultado do parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, importantíssima obra que temos prevista pra acontecer no decorrer do ano que vem 

da comunidade do São Martim, mais conhecido como Martinho. Temos dois quilômetro de 

asfalto a serem executadas naquela localidade onde empresas vieram a ser instaladas. Estive 

acompanhando no Perfil Socioeconômico uma empresa recentemente, ainda na gestão passada, 

que se instalou naquela localidade, teve uma expressiva colaboração em seu valor adicionado. 

Devemos pensar naquelas pessoas, nos produtores, aquelas cantinas que a gente encontra, 

empresas de malhas e entre outros fatores que aqui eu poderia enumerar. Mas sei que cada 

vereador conhece aquela localidade, então peço aqui encarecidamente a aprovação desta emenda. 

Era isso. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Emenda Impositiva nº 09 está 

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

(Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 09 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 10, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Contratar 

Serviços Médicos Hospitalares/ASPS”, autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin. Resultado do 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 10 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

os contrários votem não. Confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda 

Impositiva nº 10 aprovada por unanimidade.   

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 11, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Contratar 

Serviços Médicos Hospitalares/ASPS”, de autoria do Vereador Pedro Kovaleski. Resultado do 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 11 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

os contrários votem não. Confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda 

Impositiva nº 11 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 12, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Restaurar o 

Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi”, de autoria do Vereador Pedro Kovaleski. Resultado do 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 12 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

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

Emenda Impositiva nº 12 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 13, que “Destina o valor de R$225.000,00 para Construir o 

Centro de Convivência/CPC”, de autoria da bancada do MDB. Resultado do parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, na condição de Líder do, da 

bancada do MDB, faço defesa dessa indicação do valor de bancada, no valor de 225 mil reais, 

destinada a construir o CPC próprio, a nossa tão sonhada Casa do Idoso. Por vezes trouxe como 

bandeira na minha campanha e junto com meus Colegas Vereadores que aqui compõe essa 

bancada a construção dessa casa. Hoje temos o privilégio, a oportunidade de estar contribuindo 

com a execução desse belíssimo projeto que se apresenta, que servirá para a nossa comunidade, 

para os nossos idosos, nossos pais, avôs e futuramente estaremos lá também. Então fica aqui a 

minha contribuição, a contribuição desta bancada em nome de todos os Vereadores. Muito 

obrigado!   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Emenda Impositiva nº 13 está 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 13 aprovada por 

unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 14, que “Destina o valor de R$300.000,00 para Revitalizar e 

Repavimentar a Avenida 25 de Julho”, autoria a bancada do MDB. Resultado do parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, demais aqui pessoas que 

nos prestigiam, dizer que a bancada fez a indicação dos 300 mil reais para a avenida 25 de Julho 

no que trata a reformulação, melhorias, tudo que vem de encontro à mobilidade urbana, facilitar 

o trânsito do nosso município, preferencialmente quem entra no centro da cidade. Podemos aqui 

falar de turismo, falar de outros assuntos, mas lembro de uma pessoa que sempre me disse, que o 

embelezamento da cidade ela vem de encontro a tudo isso. E nada melhor do que começar pela 

avenida, pela entrada, pelo pórtico principal do nosso município e que vem de encontro a todo o 

prolongamento da nossa avenida, tendo um olhar atento aos nossos acessos principais, empresas, 

nossos loteamentos, bairros. Então fica aqui o nosso, a nossa indicação de 300 mil reais no valor 

da bancada, composta pelos três vereadores aqui, para a nossa revitalização da avenida 25 de 

Julho. Era isso. Muito obrigado!  
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Emenda Impositiva nº 14 está 

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

(Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 14 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 15, que “Destina o valor de R$120.000,00 para Construir o 

Centro de Convivência/CPC”, da bancada do Republicanos. Resultado do parecer da Comissão 

de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 15 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

os contrários votem não. Confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda 

Impositiva nº 15 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 16, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Contratar 

Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS”, autoria Vereador Diego Tonet. Resultado do parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

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

assiste, então explicando um pouco a destinação desse valor de cento e cinco mil reais e 

cinquenta, cento e cinco mil e cinquenta reais, então pra contratar serviços de cirurgias eletivas. 

Recentemente tivemos então uma reunião com o Prefeito, também a Secretária Jane, onde nos 

apresentaram que pra 2023 não existe obras grandes na área de saúde. Então uma das decisões 

que nos foi apresentada foi pra colocar nessas cirurgias com a expectativa de nós diminuirmos as 

filas de esperas que são grandes, de anos. E, no ano passado, nós tínhamos o Centro de Saúde 

Irmã Benedita Zorzi que era uma obra grande, coloquei minha emenda impositiva de 88 mil reais 

lá, alguns vereadores também e, em comum acordo, acredito que todos os Vereadores neste ano 

então colocaram nas cirurgias eletivas. Era isso. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Emenda Impositiva nº 16 está 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 16 aprovada por 

unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 17, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Revitalizar e 

Repavimentar a Avenida 25 de Julho”, autoria Vereador Diego Tonet. Resultado do parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, também falando 

sobre este valor então de cento e cinco mil e cinquenta reais que estou destinando pra 

repavimentar a avenida 25 de Julho, eu fiz a escolha então para este local em detrimento a outros 

por considerar que é um espaço que vai atender praticamente toda a comunidade de Flores da 

Cunha, por ser um dos principais acessos da cidade, tanto para o turista, mas também para o 

morador, que quem reside aqui, que se dirige até Caxias, que passa por este local, muitas vezes 

criticado por ter buracos, por não estar talvez nas melhores condições e, agora, está sendo 

apresentado então o projeto pra padronizar também a nossa avenida principal e, também, pra dar 

uma cara nova. Acredito que é estender um tapete novo, digamos, para que os turistas então 

cheguem até o nosso município. E também eu acredito que quando a gente fomenta, como o 

Colega também colocou, o turismo, a gente acaba, através dos turistas e a quem vem aqui, 
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movimentando a economia e através disso a Prefeitura consegue então se capitalizar, conseguir 

mais dinheiro através de impostos que podem então ser investidos em todas as demais áreas do 

município. Então esta foi a justificativa pelo qual eu estou dedicando este, esta emenda 

impositiva nesta obra que eu considero tão importante. Era isso. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Emenda Impositiva nº 17 está 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 17 aprovada por 

unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 18, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Construir o 

Centro de Convivência/CPC”, autoria Vereadora Silvana De Carli. Resultado do parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 18 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

os contrários votem não. Confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda 

Impositiva nº 18 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 19, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Contratar 

Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS”, autoria Vereadora Silvana De Carli. Resultado do parecer 

da Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, é importante 

a gente explicar pra população que esse montante todo dos recursos que serão destinados para a 

saúde tanto para cirurgias eletivas como as de alta complexidade são para o nosso hospital de 

Flores da Cunha, pra fazer mutirões de cirurgias aqui e, também, hospitais da região porque o 

Município sempre tem que contratar o do menor preço. E salientar que essas cirurgias que hoje 

aguardam, elas não são de responsabilidade do Município, não é ele que teria que fazer ela, seria 

o Estado. Mas como a gente sabe que a cota que o Estado dispõe de vagas de cirurgias para os 

municípios é muito pequena, cirurgia de coluna, por exemplo, são duas cirurgias no ano, a gente 

deixa essas pessoas por muito tempo sofrendo e aguardando aí por cirurgias. Então a ideia foi 

dessa mobilização dos Vereadores para que a nossa população aguarde o menor tempo possível 

por uma cirurgia e sim tenha uma qualidade de vida melhor.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Emenda Impositiva nº 19 está 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 19 aprovada por 

unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 20, que “Destina o valor de R$20.000,00 para Adquirir 

Novos Abrigos de Passageiros”, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo. Resultado do 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

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

público aqui presente e quem nos assiste através do Facebook. Mesmo contrariando a opinião de 

algumas pessoas, eu sempre fui favorável, Vereador Luizão, as emendas sejam elas federais, 

emendas estaduais e fui também favorável, Vereador Ademir, lá em 2019, quando nós 

aprovamos nesta Casa, por unanimidade, a implantação das emendas impositivas. Esse é o 
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terceiro ano que nós estamos aqui tendo a oportunidade de nós Vereadores podermos, de alguma 

maneira, contribuir com o Executivo, sugerindo investimentos, infraestrutura ou aqui, no caso, 

até parabenizar a todos os Colegas Vereadores, as bancadas que, por unanimidade, quase nós 

conseguimos colocar quase todos os valores em três grandes projetos: duas obras de 

infraestrutura e a terceira, como foi bem falado, explicado pelos Colegas, na área da saúde do 

município, que a saúde engloba todos os munícipes aqui de Flores da Cunha. Independente de 

partido, independente de classe social, todos que precisarem da área da saúde pública, através da 

contribuição de nós Vereadores, nós estaremos auxiliando o Executivo Municipal para que isso 

aconteça. Então eu sempre serei favorável a essas emendas, dinheiro que vem pro município. E 

também, através das emendas impositivas, nós Vereadores podemos participar também da 

Administração Pública, que nem eu falei antes, algumas pessoas acham que não é correto, não é, 

não seria atribuição do Legislativo fazer essa parte, mas através das emendas impositivas, que é 

uma possibilidade, nós precisamos, possamos sim auxiliar o Executivo e, também, trabalhar em 

cima da nossas bases, das nossas bases eleitorais, os nossos bairros, as nossas comunidades, 

vendo as necessidades que tem, então através disso nós podemos contribuir. Então parabenizar 

toda esta Casa, todos os Colegas Vereadores pela composição dessas emendas impositivas. Era 

isso. Obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Emenda Impositiva nº 20 está 

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

(Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 20 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 21, que “Destina o valor de R$85.050,00 para Revitalizar e 

Repavimentar a Avenida 25 de Julho”, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo. Resultado do 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 21 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

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

Emenda Impositiva nº 21 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 22, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Contratar 

Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS”, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo. Resultado do 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 22 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

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

eletrônica). Emenda Impositiva nº 22 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 23, que “Destina o valor de R$525.000,00 para Construir o 

Centro de Convivência/CPC, da bancada do Progressistas. Resultado do parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, como Líder então da 

bancada Progressista, eu queria falar então, em comum acordo, nós Vereadores Clodo, Silvana e 

eu então fizemos, tomamos a decisão então de destinar esse valor considerável de 525 mil reais 

para construir o Centro de Convivência, o CPC. Então uma obra importante que foi explanada 

também pela Colega Silvana hoje, no uso da tribuna, também nos foi apresentada em uma 

reunião com o Prefeito e pudemos perceber o quanto isso também é importante não só para este 
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momento, mas a longo prazo. Todo mundo um dia vai ficar idoso também e vai precisar de um 

espaço, de um local que também possa estar executando as suas atividades para este público. 

Então é um Centro mais destinado para o público idoso, mas que também pode abraçar também 

outras pessoas. E a nossa população graças a Deus, a cidade de Flores da Cunha nós podemos 

falar que é uma cidade que oferece uma qualidade de vida boa e, portanto, a expectativa de vida 

das pessoas também é longa. Então precisamos pensar também nisso, precisamos pensar e nos 

preparar para, pra essa melhor idade que tanto, tanto falamos e ter um espaço adequado então 

para isso. Então, por este motivo, então a nossa bancada Progressista escolheu destinar todo o 

valor de bancada, que de, que é no valor de 525 mil para esta obra que consideramos muito 

importante para o município de Flores da Cunha. Era isso. Muito obrigado!  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, só pra contribuir também com os 

Colegas e o público aqui presente, pra deixar bem esclarecido, que as emendas impositivas o 

Executivo Municipal ele tem todo o ano de 2023 para executar ou para empenhar as obras que 

nós solicitamos através dessas emendas. Então, se por ventura até o final do mandato de 2023 o 

Executivo não conseguir começar a obra, mas tiver feito o empenho do valor, é o suficiente. Não 

precisa fazer a obra, executar a obra durante o mesmo ano. É necessário que o valor esteja 

empenhado. Só pra justificar, que tem algumas pessoas que talvez não saibam bem como que 

funciona a lei e fazem alguns comentários que às vezes não são correta, então só pra deixar bem 

esclarecido. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Emenda Impositiva nº 23 está 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 23 aprovada por 

unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 24, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Revitalizar e 

Repavimentar a Avenida 25 de Julho”, autoria Vereador Angelo Boscari Junior. Resultado do 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Emenda Impositiva nº 24 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, 

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

Emenda Impositiva nº 24 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 25, que “Destina o valor de R$105.050,00 para Contratar 

Serviços Médicos Hospitalares/ASPS”, autoria Vereador Angelo Boscari Junior. Resultado do 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. Transfiro a 

Presidência ao Vereador Clodo Rigo pra fazer uso da palavra.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Angelo Boscari Junior.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, como 

Presidente não fala muito durante a sessão, quero usar desse espaço para defender na condição 

de Vereador a emenda de minha autoria. Como bem disseram os Colegas que me antecederam, 

as emendas impositivas foram implementadas no município através da previsão que temos na 

Constituição Federal onde podemos aplicar, aplicar ou destinar, indicar 1,2% do orçamento do 

Município, sendo que este, esta parte são de emendas individuais de cada vereador. E desse 

valor, 50% deve ser destinado para a saúde. Neste ano, em conversa com todos os Vereadores, 

pensando no bem comum também, buscamos informações da Secretaria de Saúde pra ver onde 

seria mais interessante a gente aplicar e, também, sei que é da vontade dos Vereadores reduzir as 
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filas de espera nos procedimentos cirúrgicos, entramos num acordo e conseguimos aportar um 

recurso bem importante, um montante que vai ser significativo na redução dessas filas de espera. 

Então a gente consegue aí atender a população diretamente, tendo em vista que nesse ano não 

tem nenhuma grande obra, nos anos anteriores foi aplicado na ampliação do Centro de Saúde e, 

nesse ano então, a gente consegue contribuir diretamente com os munícipes que sofrem há muito 

tempo esperando por uma cirurgia, algum procedimento, também aportando recursos e 

fomentando o desenvolvimento do nosso hospital. É uma forma que todo município ganha. 

Então essa é a minha emenda, peço aos Colegas Vereadores que sejam favoráveis. Obrigado!  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retorno a Presidência ao Vereador Angelo.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Emenda Impositiva nº 25 está 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 25 aprovada por 

unanimidade.  

Em pauta, a Emenda Impositiva nº 26, que “Destina o valor de R$175.000,00 para Concluir a 

Construção da Casa de Cultura”, de autoria da bancada do PDT. Resultado do parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. Transfiro a 

Presidência ao Vereador Clodo Rigo.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Com a palavra, Vereador Angelo.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Agora, falando na condição de 

Líder da bancada do PDT, quero dizer que também na, dentro da, das emendas impositivas, 

dispomos de um por cento do orçamento cada bancada e podemos destinar aonde o vereador ou a 

bancada achar que é viável. Nós somos representantes legítimos da população, estamos em 

contato diário com a comunidade, então a gente consegue vislumbrar aí as demandas e as 

necessidades também e é uma, é muito importante que a gente possa contribuir indicando esses 

recursos. A Casa da Cultura é um, um prédio, um prédio muito importante, vultuoso, uma obra 

de muitos anos que precisa ser construída. E o auditório da Casa de Cultura é aonde é a alma 

daquele prédio e daí, e esse recurso será aplicado ali para auxiliar aí na conclusão, para que a 

gente possa sim levar pra lá os eventos culturais do município, dar vida pra aquele local porque a 

Casa de Cultura é muito importante para os nossos moradores, é onde a gente consegue ver o 

nosso presente, passado e futuro e trazendo alegria pras pessoas, trazendo a nossa história e 

levando a cultura para todos. Então, dessa forma, a bancada do PDT destina esse recurso para 

auxiliar aí na conclusão dessas obras e finalmente a gente possa inaugurar por completo a Casa 

de Cultura e levar vida pra aquele local. Por isso peço a todos os Colegas que sejam favoráveis a 

essa emenda impositiva.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Devolvo a condução dos trabalhos ao Presidente 

Vereador Angelo.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Emenda Impositiva nº 26 está 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 26 aprovada por 

unanimidade.  

Em pauta, o Requerimento nº 039/2022, ao Senhor Luís Fernando Pereira Vanacôr, Diretor 

Técnico da Empresa Gaúcha de Rodovias, EGR, solicitando informações com relação à rótula 

recentemente construída no km 96 da ERS-122, no entroncamento com as ruas Aparício Antonio 

Sgarioni e Anúncio Curra, especificamente no que diz respeito à viabilidade de adequação da 

obra, de autoria da Vereadora Silvana De Carli. Em discussão. 
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VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, já fiz a defesa deste requerimento 

nas, no Pequeno Expediente, só reforçando a importância dessa Casa se manifestar e marcar 

posicionamento em problemas como esse aqui do município, para que a nossa voz seja ouvida 

também nos órgãos responsáveis, no caso a EGR, que ultimamente anda um pouco relapsa 

principalmente com a nossa cidade.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Requerimento nº 039/2022 

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

confirmem os seus votos. Requerimento nº 039/2022 aprovado por unanimidade. 

Encerradas as votações... 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente! (Assentimento da Presidência). 

Solicito, de acordo com o Regimento desta Casa, o artigo 142, regime de urgência urgentíssima 

ao Projeto de Lei nº 90/2022.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Qual a justificativa, 

Vereadora? 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto então foi apresentado hoje pelo Prefeito a 

nós Vereadores em, que destina o valor de 300 mil ao hospital Nossa Senhora de Fátima. Então 

na semana, o Prefeito fez reunião com o hospital, que solicitou esse recurso para que no final do 

ano consigam fechar com as contas em dia, no caso, e eles estão pedindo esse, esse valor com 

urgência.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 090/2022 está em discussão. (Nenhuma manifestação). Pedido 

de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 090/2022 está em votação. Os Vereadores 

favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os votos. (Processo de 

votação eletrônica). Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 090/2022 aprovado por 

unanimidade.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente! (Assentimento da Presidência). 

Também solicito regime de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 91/2022.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Qual a justificativa, 

Vereadora? 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Esse projeto então trata para autorizar o Executivo a 

contratar, por prazo determinado, professores visando atender as necessidades de, temporária de 

excepcional interesse. Conversando com a, com a diretoria da Casa, a intenção é que a gente 

possa agilizar a votação desse projeto pra que não caia lá na última sessão do ano, onde nós 

teremos a eleição da nova Mesa Diretora e, assim, a gente pode votar ele o quanto antes e, 

também, dar andamento às tratativas do Executivo para que no ano que vem as aulas iniciem 

com o quadro de professores completo.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 091/2022 está em discussão. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Lendo o projeto de lei, eu, me chamou a 

atenção que não consta no projeto relação das escolas que vão ser, precisa, no caso, os 

professores e também não consta a quantidade de professores que serão contratados. Então se 

nós pudéssemos ter quem sabe uma explicação um pouquinho mais, não que eu seja contra, pelo 

amor de Deus, não é isso! Apenas dar um pouco mais de visibilidade aonde é que esses 

professores irão trabalhar, quais as escolas, se é de, se é escola de educação. Aqui diz, estudante 

de escola de educação infantil como escola de ensino fundamental, então se a gente pudesse ter 

quais as escolas que precisarão esses professores, eu acharia interessante que nós tivéssemos. E 

também, o número de professores porque aqui não consta quantos professores vão ser 
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contratados, diz quantia de professores que serão necessários. Mas daí eu acho que, eu não sei, 

eu coloco essa questão em discussão para que seja também questionado, ser discutido com os 

Colegas. Quero dizer que sou favorável, tá, a esses contratos. Apenas gostaria de uma explicação 

um pouquinho mais nesse quesito de quantos professores, em que escola se vão trabalhar e, 

assim, sucessivamente. Muito obrigado, Senhor Presidente! 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Vereador Vitório, o Prefeito nos antecipou algumas 

informações na reunião que tivemos às cinco horas, no gabinete, que alguns concursos estão sob 

judicialização e a gente não pode chamar os nomeados. Mas esses que serão chamados por 

contratos, serão também convocados aqueles que passaram no concurso, primeiro ponto. O 

segundo ponto, pela troca de direções de escolas, não se sabe exatamente quantos professores 

vão voltar pra sala, quantos vão continuar lecionando. Aí, com relação a sua dúvida de perguntar 

quais são os professores, que áreas e que escolas, a gente pode conseguir essa informação daí, 

pra trazer na comissão e apresentar os dados pro senhor. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 091/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem 

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

eletrônica). Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 091/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Encerradas as votações, encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça os Projetos de 

Leis nºs 090 e 091/2022; para a Comissão de Finanças e Orçamento as Emendas Impositivas de 

nºs 01 a 26, aprovadas nesta sessão, para elaboração da Redação Final, (e os Projetos de Leis nºs 

090 e 091/2022); encaminho para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei Complementar nº 010/2022.  

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Obrigado, Senhor Presidente! Apenas 

informar que, que estive no dia 28, a convite do Presidente do bairro Nova Roma, o Alemão, o 

Claudimir Kremer, os membros do CPM e do Conselho Escolar e alguns professores da escola 

de ensino fundamental Antônio Soldatelli, no gabinete do Prefeito Municipal César Ulian, para 

entregar o abaixo-assinado feito pela comunidade do bairro Nova Roma e localidades próximas, 

que manifestam o desejo de municipalização da referida escola, devido às constantes faltas de 

professores na escola, o que tem prejudicado e muito a aprendizagens dos alunos da escola. Hoje 

também, foi entregue o abaixo-assinado para a coordenadora da 4ª CRE, a Senhora Viviane 

Devalle. Também dizer que estive, juntamente com a Vereadora Silvana, no dia 1º, como 

membro da Comissão do Idoso, visitando algumas empresas, buscando obter recursos para o 

Comdica e para o Centro de Convivência. Seria isso por hoje, Senhor Presidente. Obrigado! Uma 

boa noite a todos e todas!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, a imprensa, representante do Leo Clube de Flores da Cunha, o Presidente do Lions 

Luis Fachin. Dia 1º de dezembro, a quinta-feira, comemoramos o Dia Internacional da Luta 

Contra a AIDS. É uma das doenças que a medicina ainda não descobriu a vacina. Dia 08 de 

dezembro comemoramos o Dia Nacional da Família, instituída no Brasil em 1963, por meio de 

Decreto Lei número 52.748. Este dia ressalta a importância dos laços familiares na vida de cada 

indivíduo. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 
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PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereadora Silvana De Carli.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, só pra informar, amanhã à tarde, 

estaremos eu e a servidora Nara, na delegacia de Caxias do Sul, visitando a delegacia onde 

trabalha a Aline Martinelli, a delegada, que eles têm o atendimento especializado para as 

mulheres, então pra ouvir dela como são o dia a dia das pessoas que convive, pra receber as 

denúncias de violência contra a mulher, pra depois poder aplicar de uma forma mais concreta 

aqui no município, na nossa procuradoria. Na quarta-feira então, promovemos aí uma reunião, 

vamos promover uma reunião com todas entidades do município, entidades sem fins lucrativos, 

estão todos convidados. A ideia é explicar sobre a Lei 13.019, que é uma lei federal que trata das 

parceirizações, ou seja, de como essas entidades podem acessar recursos junto ao Poder 

Executivo, explicar que houve as mudanças e por que que hoje muitas entidades não conseguem 

mais receber esse recurso. Então iremos receber a Luana, que ela trabalha na FAS de Caxias, tem 

experiência nessa área e vai poder tirar as dúvidas, nós darmos maior transparência pra esse tema 

também. E aquelas entidades que desejarem se adequar a essa legislação para futuramente 

apresentar projetos e receber recursos do município, assim vão poder fazer também. Então é uma 

promoção aqui da nossa Câmara de Vereadores pra também auxiliar toda a comunidade. E a 

gente sabe que o trabalho dessas entidades como é importante e quanto elas contribuem ajudando 

o Executivo nas causas, tanto animais como de saúde, diversas áreas aí de assistência também 

que elas trabalham e podem ser parceiras sim do município atendendo a legislação. Então 

convidamos a todos para essa quarta-feira, às 18:00 horas, aqui na Casa, os Vereadores também 

seria muito importante que estivessem presentes.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Diego Tonet. 

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

acompanha, então queria falar um pouco das atividades da última semana. Estive então na última 

semana fazendo a entrega das indicações, junto dos estudantes do projeto Vereador Por Um Dia, 

a Vereadora Silvana também esteve acompanhando. Então juntamente com os, com os 

estudantes, estivemos no gabinete do Prefeito, fazendo a entrega formal e ele permaneceu cerca 

de uma hora, uma hora e pouquinho também, ouvindo cada um dos estudantes, explicando um 

pouco da, sobre as indicações que foram apresentadas e quais ações então que podem ser 

tomadas pelo Prefeito, pelo Poder Executivo diante das indicações. Também, na última semana, 

tivemos a janta então do Partido Progressista, então o jantar de fim de ano, e teve um número 

expressivo, mais de 100 pessoas estiveram então participando. Parabenizo também o nosso 

Presidente, o Clodo, que é Presidente do partido, pela organização também deste evento. E 

tivemos mais de vinte, tivemos, aliás, 26 novos filiados então. Também parabenizar todos que 

estiveram presentes, em especial também o deputado estadual eleito, Progressista, Guilherme 

Pasin, que também nos presenteou com a sua presença. Também, na última semana, estive 

presente na reunião do Comitê Consultivo do Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima, 

onde então o tema foi a aprovação do regimento interno do hospital. Então a reunião aconteceu 

na quinta-feira, aqui nesta Casa, estive presente eu, também o Vereador Barp nesta reunião, que 

também é importante. Também queria aproveitar para parabenizar o atleta Rodrigo Garcez 

Júnior. Ele esteve há um tempo atrás aqui nesta Casa, onde estive fazendo uma moção de 

congratulações, por ele ser um dos oito melhores ciclistas do Brasil, na categoria juvenil, na 

categoria dele, até 15 anos, se eu não me engano, e ele esteve concorrendo, representando o 

município de Flores Cunha lá em Aracaju. E agora então, recentemente, o Rodrigo Garcez se 

consagrou tricampeão gaúcho de ciclismo de estrada, sendo campeão de contra relógio e 

resistência e do ranking gaúcho. Então uma promessa, um atleta jovem que representa Flores da 

Cunha muito bem e que parabenizo ele, que ele consiga ter bom êxito no futuro também, que ele 

leve adiante essa carreira de atleta, que são poucas as pessoas que a gente vê que tem esse 

destaque e que acabam levando o nome de Flores da Cunha, o nome do nosso estado também 
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para outros estados. Então, mais uma vez, parabéns pela, pela conquista! No mais era isso. Uma 

boa semana e boa noite a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Ademir Barp.   

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

Vereadora, pessoas que nos acompanham; especial hoje, o Leo Clube, na pessoa do Rafa, orador 

da noite na tribuna, a Júlia, o Alex, a Maristela, a Elci, o nosso Presidente do Lions, o Luis 

Fachin; nos visitando também a Cláudia, Bassani, as pessoas que nos acompanham através das 

redes sociais. Dizer também que fazendo coro ao Colega Diego, na quinta-feira, estivemos nesse 

plenário, nesse recinto, juntamente com o Conselho Consultivo que está se formando do hospital 

Nossa Senhora de Fátima, então foi apresentado o regimento para uma futura apreciação, onde 

que envolve personalidades, envolve maioria das nossas entidades e clubes de serviços aqui de 

Flores da Cunha. É o Conselho Consultivo, mas é muito importante para o nosso hospital de 

Flores da Cunha, o nosso hospital Nossa Senhora de Fátima, então estivemos participando eu e o 

Vereador Diego e o nosso Presidente Angelo Boscari Junior, então foi muito proveitosa a 

reunião daquela noite. Também dizer de que no domingo estivemos, juntamente com Colega 

Clodo, no estádio municipal, o encerramento do Campeonato Municipal de Futebol de Flores da 

Cunha, o São Cristóvão campeão; o clube do nosso Colega Clodo, vice, não conseguiu o título; 

mas foi o encerramento de um trabalho realizado aí pela Prefeitura, pelas pessoas que se 

envolveram e chegou ao seu término graças a Deus de uma forma tranquila. Então mais um ano 

que se passa aí os nossos campeonatos e esperamos que nos próximos tenha mais equipes 

participando. Também dizer que na próxima, no próximo final de semana, teremos a Festa da 

Gruta, lá em Otávio Rocha e estão todos convidados. É mais um evento, é a 40ª festa que se 

realiza lá. Então teremos o almoço, a missa e as atividades ao ar livre lá, como vôlei de duplas 

mistas, participando também a nossa juventude lá na 40ª Festa da Gruta. Então a gente deixa o 

nosso convite a todos. Por ora era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a 

todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Clodo Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Retiro, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Luiz André de 

Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, gostaria mais uma vez então 

de destacar, semana passada estive em Brasília, juntamente com o nosso Vice-Prefeito. E, na 

volta, colocando os pés no nosso solo sagrado de Flores da Cunha, tive a grata notícia de que 

uma das emendas impositivas minha, do ano passado, começou a ser, a ser executada, uma 

academia ao ar livre no bairro São Pedro já se começou a obra. O povo bastante feliz em poder 

estar recebendo essa obra de extrema importância pras pessoas que amam se cuidar, amam ter 

uma saúde boa, inclusive mais propriamente as pessoas de idade que nos procurou e nos 

solicitou essa academia. Então fico feliz em poder estar contribuindo com aquela comunidade 

tão importante para o nosso município. Ainda em tempo, gostaria de dar um boa noite a nossa 

Cláudia Mantovani, e destacar que ela veio aí se somar ao nosso Republicanos e que também 

concorreu a deputado estadual, fazendo uma expressiva votação no nosso município de Flores da 

Cunha. Então era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana! 

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

Presidência). Senhor Presidente, ainda em tempo, mas faço breve uso desse espaço, pra justificar 

minha saída agora, aqui na tribuna, onde o Leo Clube fará uso, tenho compromissos já aqui 

agendados. E também não posso deixar batido, fizemos grandes votações, grandes números, 

valores que serão contemplados em nossa comunidade. Em nome da minha assessora, 

parabenizar a todos os assessores, aqui a diretora da Casa, a Rosma, a Shamila, o pessoal do 

administrativo, a Mayumi, a Nara, a Leo, posso deixar aqui de parabenizar a Eli da 
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contabilidade, que fez todo esse esforço, Eli, esse trabalho grandioso aqui, que não é simples 

destinar todas essas emendas na sua numeração e tudo certinho pra que nós tivesse aqui, hoje, só 

deliberando, aprovando e dando o nosso, o nosso ok. Então fica aqui meu agradecimento a todos 

assessores, todos que se empenharam aqui da nossa Casa legislativa. E que esse espírito de 

equipe continue e que a gente possa aí, por todo o nosso mandato, continuar se ajudando como a 

gente sempre foi. Então era isso. Fica aqui o meu agradecimento a cada um que contribuiu pra 

nós estarmos aqui hoje, aprovando essas emendas. Muito obrigado! Boa noite! 

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 29/11, terça-feira, juntamente com a Comissão Especial 

do Idoso, participei de uma reunião no Centro Empresarial, para a realização de uma parceria da 

campanha “Seu Imposto Fica Aqui”, que tem a finalidade de destinar 6% do imposto de renda ao 

Fundo da Criança e do Adolescente, ao Fundo da Pessoa Idosa ou uma parte para cada fundo. A 

doação não gera custo ao contribuinte que, ao invés de pagar 100% do imposto devido, paga 6% 

como doação e 94% como imposto. Também, no dia 29, à noite, participei do lançamento da 14ª 

edição do Perfil Socioeconômico 2022, publicado anualmente pelo jornal O Florense, Editora 

Novo Ciclo. Neste ano, a busca pela inovação ao longo da história da humanidade norteou a 

reportagem de abertura da revista. Na oportunidade também pude me manifestar, em nome desta 

Casa, onde somos patrocinadores da revista, dizendo que o Perfil Socioeconômico retrata não só 

a realidade econômica, mas também toda a questão educacional e de empregos do município. É 

um norte também para que a gente possa ver esses índices e melhorar a cada dia, sem contar no 

progresso e desenvolvimento que os empresários trazem para o município. No dia 30/11, 

agradeço aos Vereadores Ademir Barp, Clodo Rigo e Diego Tonet, que participaram da reunião 

do Conselho Consultivo do hospital Fátima, onde foi apresentado o regimento interno da 

entidade, conselho esse que auxiliará nas decisões da diretoria do hospital sendo, não tendo 

cargo de conselho, mas sim, de conselho efetivo, mas sim, consultivo. A gente irá auxiliar 

também com, enquanto Câmara de Vereadores nas decisões dessa importante entidade. Peço 

desculpas aos Colegas que na oportunidade não pude participar devido à, a um problema pessoal. 

Também no dia 30, participei da audiência pública nessa Casa para tratar da alteração no Código 

de Posturas através do Projeto de Lei Complementar nº 10/2022.   

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

declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 05 de dezembro de 2022, às 20h26min. Tenhamos 

todos uma boa noite e uma boa semana! 
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