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SESSÃO 2.737 – SESSÃO ORDINÁRIA 
12 de dezembro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 12 de dezembro de 2022, às 18h12min. 

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

Kauã, da Cultura; Bertinho Piccoli, Presidente do nosso hospital; Andreia e Cris, diretoras na 

instituição hospital Fátima; ao Vinícius Fioreze, Presidente da Apac, sejam todos bem-vindos! 

Um cumprimento especial a minha família, que hoje se faz presente aqui, também sejam bem-

vindos a esta Casa!  

Registro a ausência da Vereadora Silvana De Carli, que está representando esta Casa na 

formatura dos alunos das turmas pré II, na escola municipal Santa Teresinha. A falta do vereador 

para representar o Poder Legislativo está prevista no inciso I, do § 2º, do artigo Art. 69 do 

Regimento Interno da Casa. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

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

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Convite do Prefeito Municipal e do Presidente da Associação dos Amigos de Otávio Rocha, para 

participar da 40ª Festa da Gruta, no dia 11 de dezembro de 2022, a partir das 08h30min, em 

Otávio Rocha.  

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

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

novembro de 2022, para conhecimento dos Vereadores.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 010/2022, de autoria do Vereador Diego 

Tonet, que “Altera dispositivos da Lei Complementar nº 167, de 27 de dezembro de 2021, que 

Institui o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha”.   

Nova Redação do Projeto de Lei nº 089/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que “Inclui 

“Festival de Blues e Semana Municipal de Turismo” no calendário de eventos do município de 

Flores da Cunha, constante na Lei Municipal nº 1.979, de 22 de julho de 1998”.  

Indicação nº 237/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a roçada, a limpeza e o conserto dos brinquedos do parquinho, além de outras 

melhorias, na quadra de areia e na pracinha localizada no bairro São Pedro, conforme imagens 

anexas. 

Indicação nº 238/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a instalação de um contêiner de lixo no travessão Cavour, 

próximo ao número 4900, na sede campestre do Sindicato dos Metalúrgicos. 

Indicação nº 239/2022, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o patrolamento e o cascalhamento na estrada de Santa 

Bárbara, no sentido à estrada do travessão Gavioli. 

Indicação nº 240/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado o reparo do calçamento que se encontra desalinhado e solto na 

rua John Kennedy, no trecho entre as ruas Marechal Floriano e Quintino Bocaiúva. 
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Moção nº 018/2022, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que apresenta 

Moção de Congratulações ao Senhor Vinícius Fioreze, Presidente da APAC, Associação dos 

Produtores de Arte e Cultura de Flores da Cunha, extensiva a todos os ex-presidentes e 

associados, pelos 25 anos de trabalhos voltados à arte e à cultura desenvolvidos no município. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do Presidente do Rotary Club de Flores da Cunha, ano rotatório 2022/2023, Senhor 

Alberto Zim, que solicita a presença de um representante desta Casa Legislativa para uma 

reunião com a entidade, no dia 13 de dezembro de 2022, às 20:00 horas, na sede do Rotary Club, 

a fim de abordar o tema relativo ao projeto global elaborado pela Comissão de Projetos da 

entidade cujo enfoque é a área da saúde e a contemplação da nova ala do centro de saúde 

municipal. 

Convite da escola municipal São José, para participar da cerimônia de conclusão dos alunos do 

ensino fundamental, no dia 21 de dezembro de 2022, às 19h30min, no Clube Independente, em 

Flores da Cunha.  

Convite da escola municipal Santa Teresinha, para participar da formatura dos alunos da 

educação infantil, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, das 18h30min às 22:00 horas, no 

Espaço Cultural São José, em Flores da Cunha.  

Convite da escola municipal Tancredo de Almeida Neves, para participar da solenidade de 

conclusão dos alunos do ensino fundamental, no dia 20 de dezembro de 2022, às 19h30min, na 

sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Flores da 

Cunha.  

Convite da escola municipal 1º de Maio, para participar da cerimônia de conclusão dos alunos do 

ensino fundamental, das turmas 901 e 902, no dia 20 de dezembro de 2022, às 19:00 horas, na 

sede da escola.  

Cartões de felicitações natalinas das escolas Antônio de Souza Neto e São José.   

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, hoje 

vou cumprimentar a nossa Vereadora, a imprensa, homenageados desta noite; Presidente da 

Apac, Senhor Vinícius Fioreze; público presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. 

Indicação nº 238, solicito que seja providenciada a instalação de um contêiner para a coleta de 

lixo no travessão Cavour, junto à sede campestre do Sindicato dos Metalúrgicos. Solicito que 

essa indicação seja atendida com brevidade, pois existe um aumento populacional considerável e 

o aumento de lixo é crescente no local. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Indicação nº 

239, solicito que seja providenciado esta melhoria na estrada de Santa Bárbara, sentido à estrada 

travessão Gavioli, pois a mesma encontra-se com valas devido às recentes chuvas e isso dificulta 

muito a escoação de produção da região e aumenta muito o risco devido ao tráfego no trecho. 

Solicito que essa indicação seja atendida com brevidade, pois a comunidade está aguardando. 

Certo de seu pronto atendimento, agradeço. Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp.  

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

Vereadores; pessoas que nos acompanham nesta Casa, pessoas que nos acompanham através das 

redes sociais, sejam todos bem-vindos! Protocolamos nessa Casa, Senhor Presidente e Colegas 
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Vereadores, na semana passada, uma indicação na qual sugerimos ao Prefeito Municipal que seja 

providenciado o reparo de calçamento na rua John Kennedy, no trecho entre as ruas Marechal 

Floriano e Quintino Bocaiúva, pois os paralelepípedos encontram-se desalinhados e soltos, 

apresentando ondulações e buracos na via. Através dessa indicação, solicito esse reparo de 

calçamento nessa rua John Kennedy, haja vista que os paralelepípedos encontram-se soltos, 

desalinhados, dificultando a boa trafegabilidade dos usuários da referida rua. Sabe-se que, com o 

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

veículos pesados, ações humanas, intemperismo físico. Desta forma, para contribuir com as boas 

ações desenvolvidas pelo Município, solicitamos que essa indicação seja atendida, refletindo na 

qualidade de vida da nossa população. Então é uma indicação já recorrente, já fizemos em outras 

oportunidades, acredito que outros vereadores também já o fizeram, então estamos reiterando 

mais uma vez o auxílio aí do nosso Executivo e a Secretaria de Obras e os encarregados para que 

seja dado um olhar lá naquele trecho daquela rua John Kennedy daí, que está um tanto crítico e 

as pessoas tem nos procurado para resolver o problema lá. Por ora era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos, agora, ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR  CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente Angelo! Cumprimento os 

Colegas Vereadores, público aqui presente; em especial, Bertinho Piccoli, Presidente do hospital 

Nossa Senhora de Fátima, extensivo a toda a equipe lá do hospital; Samuel, da Cultura; o Chefe 

de Gabinete Daniel Gavazzoni, familiares, público aqui presente, obrigado pela presença de 

vocês, e a quem nos assiste através do Facebook. Neste meu uso do último dia de uso da tribuna 

deste ano, eu quero trazer pra vocês algumas informações e falar sobre o nosso Dezembro Verde. 

Estamos usando aqui uma etiqueta verde pra demonstrar o nosso atendimento que a gente tem 

com o abandono dos animais do nosso município e em todas as localidades. Então a gente sabe 

que final de ano sempre foi um momento propício pras pessoas, por vários motivos, acabarem 

abandonando os seus bichinhos, seus animais. E nós temos até leis municipal, lei federal que 

coíbe essas ações, mas sempre tem pessoas, pessoas, dá pra dizer, desumanas que acabam 

pegando um bichinho pequeno, bonitinho e depois, chega na época de festas de final de ano, 

acabam por não ter onde deixar esses animais, abandonando. Então, lá em 2019, eu propus a esta 

Casa também um projeto de lei para que fosse criado então o Dezembro Verde, que seria o mês 

de conscientização e combate ao abandono de animais através da Lei Municipal nº 3.455. Então 

estima-se que mais de 30 milhões de animais estejam vivendo abandonados nas ruas de todo o 

país (os dados foram revelados pela OMS em junho deste ano). Desse total, 10 milhões são gatos 

e 20 milhões, cachorros. E agora, no final do ano, esses dados tendem a aumentar, pois é a maior 

época de registro de abandono animal, muito das vezes relacionados ao período de férias, no qual 

os tutores não têm com quem deixar os bichinhos e acabam os soltando nas ruas. Também, por 

ser uma estação reprodutiva, sendo que muitos destes animais não foram castrados e acabam 

dando cria na rua. A campanha Dezembro Verde tem como foco conscientizar toda a sociedade 

sobre o abandono e maus-tratos aos animais, bem como combater essas ações. Através de ações 

educativas, a população reflete sobre a importância do animal de estimação e da guarda 

responsável, que evita penalidades previstas nas leis da natureza. Além do objetivo principal da 

campanha, outros tópicos também são ressaltados, como as consequências do desamparo e 

questões de saúde e seguranças públicas. Alguns pontos devem ser levados em consideração 

quando se toma a atitude de ter um animal de estimação para que não ocorra o abandono. Entre 

estes pontos estão: É fundamental ter consciência de que o animal vai gerar custos com 

alimentação e serviços veterinários, por exemplo, e que vai viver, em média, 12 anos. Para isso, 

a família precisa ter espaço e tempo para cuidar do novo morador. As pessoas podem adotar ao 
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invés de comprar animais, procurando os pets em abrigos públicos ou privados, ajudando aqueles 

que não têm um lar e dando uma nova chance aos bichinhos que foram abandonados. No nosso 

caso, nós temos a Upeva, que é quem recolhe e cuida da maioria dos animais aqui da nossa 

cidade. O bom tutor deve ter a consciência de que o pet não é uma pessoa, para não esperar 

equivocadamente que ele tenha atitude semelhante a dos seres humanos, pois ele é um animal 

que tem as suas peculiaridades e deve ser compreendido e respeitado como tal. Cabe ao tutor 

prover todas as necessidades básicas do animal, oferecendo-lhe os cuidados essenciais 

necessários para que ele possa desenvolver-se saudável e feliz. Abandonar ou maltratar animais é 

crime previsto pela Lei Federal nº 9.605/1998. Vale lembrar que uma nova legislação, a Lei 

Federal nº 14.064/2020, sancionada em setembro de 2020, aumentou a pena de detenção que era 

de até um ano para até cinco anos para quem cometer este crime. Além disso, o rito processual 

passa à vara criminal, não mais ao juizado especial. Cuide muito bem de quem está sempre ao 

seu lado, dê amor e carinho ao seu animal de estimação e diga não ao abandono de animais. Eu 

apoio essa campanha. E você? Então eu quis trazer pra vocês esse assunto porque, como eu falei 

anteriormente, essa semana também, eu moro em São Gotardo, e lá uma pessoa desumana que 

acabou largando um animal também, o animal está lá solto na rua, então fica, fica ruim pros 

moradores, fica ruim principalmente pro animal, por não ter um lar, não ter alimento, não tem 

onde se abrigar durante a noite. E infelizmente a gente não conseguiu identificar o carro da 

pessoa que largou esse animal. Então sempre que a gente conseguir ver essas ações, identificar 

uma pessoa que fez esse ato, denunciar para que ela seja penalizada. Só assim, nós poderemos 

possibilitar que outras pessoas tenham mais consciência, que nem eu falei, você não tem como 

cuidar, como dar comida, abrigo pra um animal, não adote, não compre, é simples! O que é 

difícil, é ruim, é você fazer esse, todo esse trabalho, aí chega no final de ano, a família quer sair, 

quer viajar e não tem com quem deixar o seu pet, o seu gato e aí acaba havendo esse abandono. 

Então que nós todos possamos fazer essa campanha de divulgação. E eu, mais uma vez, eu 

reflito, quem puder e quem ver pessoas fazendo esse ato desumano, que denuncie! Outro assunto 

que eu quero trazer pra vocês também, decorrente nos últimos dias, no último ano, eu quero falar 

sobre arrogância e prepotência. Quem de nós não conhece um amigo, um parente, alguém da 

nossa convívio profissional que tem esse espírito de arrogância, de prepotência a nível municipal 

que a gente conhece, a nível estadual, a nível federal. E eu trago mais esse exemplo é me 

referindo a nossa seleção brasileira, daquele fiasco que eles fizeram na última sexta-feira. A 

prepotência e arrogância de algumas pessoas que comandavam, que estavam lá profissionais, 

atletas que poderiam ter feito muito diferente e fizeram aquilo que fizeram na sexta-feira, 

jogando todo um trabalho de praticamente quatro anos de uma nação inteira. Nós sabemos que 

muitas pessoas não gostam de futebol, talvez devido a alguns atletas, algumas pessoas que 

praticam o futebol. Nós tivemos exemplos aqui na cidade, que quando o Brasil perdeu, muitos 

foguetes, fogos de artifício comemorando a desclassificação. Então isso, claro, depende de cada 

pessoa, cada um tem o seu mérito de gostar ou não gostar da seleção brasileira, mas eu acho que 

nós devemos também entender alguns motivos que fez com que essas pessoas, esses brasileiros 

torcessem contra a nossa seleção. Então qual a diferença entre uma pessoa arrogante e uma 

pessoa prepotente? A arrogância vem do orgulho exacerbado, que é observada por meio da 

altivez no trato com as pessoas. Normalmente o olhar e o tom de voz denunciam a arrogância. Já 

o prepotente é aquele que se utiliza do poder para se sobressair ou para fazer valer a sua vontade. 

Mas tanto a arrogância quanto a prepotência podem ter a mesma origem: a baixa estima. A 

autoestima é formada pela autoconsciência (conhecimento de si mesmo), autoconfiança, 

autorrespeito e amor próprio. Todos nós temos uma imagem real (o que realmente somos) e uma 

imagem idealizada (o que gostaríamos de ser). A pessoa orgulhosa demais acaba se apegando na 

imagem que ela gostaria de ser e não a que realmente é. Talvez porque o que ela realmente é seja 

algo ruim para ela. Algumas experiências passadas podem ter deixado marcas negativas em sua 

autoestima, de modo que ela duvida de si mesma, de seu potencial e de sua inteligência. A baixa 

estima causa sentimentos de menos valia, rejeição, tristeza e angústia. E como é muito ruim lidar 

com tudo isso, por uma defesa inconsciente, a pessoa se apega à imagem que ela gostaria de ser: 
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alguém melhor, mais sábio e mais inteligente. A arrogância afasta as pessoas. Mas para quem 

tem baixa estima, esse distanciamento é considerado positivo porque traz a ilusão de que à 

distância as pessoas não verão o que ela tanto esconde: ela mesma. Não é à toa que a arrogância 

vem acompanhada da prepotência, porque o inseguro precisa muito se proteger. Aliás, ele passa 

a maior parte do tempo pensando em como proteger a imagem criada, a manter as pessoas à 

distância, de forma a não ser desmascarado, e confirmar seu poder impondo que as pessoas 

façam as suas vontades. O poder, nesses casos, é um grande aliado. E, num momento de defesa, 

por que não usar o poder? Pergunta-se o arrogante temeroso. O medo explica a forma rude que 

muitas vezes o arrogante trata as pessoas. O arrogante só está tentando se defender das próprias 

fantasias inconscientes e, em muitos casos, a melhor defesa é o ataque. Ao atacar, ele só quer se 

certificar de que as pessoas realmente se manterão à distância, evitando assim o 

desmascaramento. A dificuldade de lidar com o arrogante ocorre porque ele atinge o nosso 

próprio orgulho. Sim, só se sente ofendido quem também é orgulhoso. E o orgulhoso é mais 

propenso ao sentimento de orgulho ferido, é mais melindrado, fica mais chateado e com mais 

raiva do que aquele que possui autoestima equilibrada. Com arrogância, você pode até ir longe, 

mas com humildade, você chega onde quiser. Então eu quis trazer esse, esses dois assunto pra 

vocês, porque todo brasileiro é meio técnico. Então eu também me faço aqui de técnico da 

seleção e discordo totalmente da atitude do nosso conterrâneo Adenor Bach, nosso treinador 

Tite, da maneira como ele se manifestou na sexta-feira. Na terça-feira, na segunda-feira, porque 

o Brasil tinha goleado, então fez dancinha, fez tudo que podia ser feito pra comemorar a vitória 

do Brasil. Na sexta-feira, o Brasil perdeu, por infelicidade dos atletas. E aí, qual é que foi a 

missão de um líder? O treinador é o líder da equipe, ele é o cara da seleção. O que que ele fez? 

Ele virou as costas e foi pro vestiário. Não foi lá dentro de campo abraçar seus colegas, seus 

companheiros, seus atletas, dar um abraço amigo, um carinho. Não! O que que ele fez? Ele virou 

as costas e foi pro vestiário. Isso não é atitude de uma pessoa de um líder, é atitude de uma 

pessoa arrogante, prepotente e o resultado está aí. Então essa é a minha opinião pessoal como, 

como brasileiro, como pessoa que adora o esporte, sempre fui, sempre pratiquei o futebol 

principalmente. E vejo a importância que tem uma pessoa, um líder, seja em qualquer ocasião, 

seja no esporte, seja no trabalho, seja na vida familiar, a liderança tem que dar exemplo, não tem 

que ser prepotente de impor por causa do cargo, por causa de sua, da sua, seu status, mas sim 

cativar e montar uma equipe e ser uma líder, um líder, por merecimento. Então essa era a 

mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje. Obrigado pela atenção de todos! Tenham todos 

uma boa noite! Obrigado! 

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

Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; Colegas da Mesa, Colegas 

Vereadores, servidores da Casa, a imprensa; em especial aos homenageados da noite, Apac; 

nossa turma do hospital, Andreia, o Bertinho, a Cris; Apac, o Vinícius Fioreze, o Toninho, a 

Taís. Tudo bem, Taís? Quantos rótulos fizemos juntos, né, Taís? Pessoas que nos acompanham 

através das redes sociais, os nossos visitantes sempre desta noite, o Bassani; o Chefe de 

Gabinete, o Gavazzoni; o Presidente do MDB, o Élio Dal Bó; sejam todos bem-vindos a esta 

Casa nessa noite! Um assunto um pouco da agricultura também desse, desse ano, comentávamos 

lá na metade do ano, que em julho sempre começa no Brasil a abertura da safra agrícola, onde 

são estabelecidos os preços, algumas normas porque na verdade não se tem uma política 

definida, definitiva para a agricultura brasileira. A gente tem medidas, tem, tem ações que são 

feitas, elas variam às vezes de ano pra ano. Então em julho sempre tem a abertura da safra 

agrícola. Cumprimentando também o Samuel, da Cultura, seja bem-vindo, Kauã, desculpa! 

Então voltando ao assunto, tratamos assim esse ano dos preços mínimo da uva da nossa região, 

do preço mínimo da uva, que é sempre uma expectativa muito grande que se cria e se espera, 

tanto no setor vitícola do nosso município, da nossa região e principalmente pros nossos 

agricultores. Então é um assunto que nos interessa muito e sempre se aguarda com ansiedade, 
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porque sabemos da importância que tem a uva na nossa região e o preço que ela é paga reflete 

diretamente nos produtos que são elaborados e principalmente também no nosso agricultor, no 

nosso, nossa permanência dos nossos viticultores na nossa agricultura, no nossos parreirais. 

Então o preço mínimo da, do quilo da uva industrial será de um real e cinquenta e oito centavos 

em 2023. A partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2023, o preço mínimo da uva industrial 

de 15 graus glucométricos passa a ser de 1,58 reais para os estados das regiões sul, sudeste e 

nordeste, o reajuste de 20,61%. O valor fixado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 

acordo com a proposta enviada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está publicado no Diário Oficial da União 

de sexta-feira, dia dois, pela Portaria nº 522. O reajuste aprovado é de 20,61%, como já foi 

falado, e representa um aumento de 0,27 centavos, por quilo da uva, em relação àquele que foi 

estipulado pelo Governo em 2021. Na safra colhida deste ano, o preço mínimo foi de 1,31/kg. 

Em dois anos (2021 e 2022), a uva industrial teve um reajuste de 0,48 centavos, ou seja, 43,6%, 

passando de 1,10/kg no ano passado para 1,58/kg a partir de 2023. A elevação acompanha o 

aumento dos custos de produção da uva industrial, influenciado principalmente pelos 

investimentos na cultura, como mão de obra, fertilizantes, agrotóxicos e embalagens. O novo 

valor possibilita ao viticultor arcar ao menos com as suas despesas em casos de crises de preços 

de mercado, contribuindo, assim, para que seja assegurada a remuneração mínima aos 

produtores. O Presidente da Comissão Interestadual da Uva, o Cedenir Postal, avalia que o valor 

ficou dentro do esperado, embora o custo de produção tenha sido um pouco acima do valor 

estipulado. Então aí a gente sabe que todos esses gastos que os nossos agricultores têm se reflete 

muito no aumento dos insumos e de seus tratamentos fitossanitários que são, são aplicadas nas 

nossas parreiras, nas nossas culturas e são diretamente ligada também ao dólar, todos esses 

produtos geralmente são fixados os seus preços em dólar. Então com o aumento do dólar e sem 

nenhum problemas, o pessoal repassa para os nossos, nossos produtos aqui distribuídos na nossa 

região e acaba assim então onerando mais os nossos agricultores. A análise da conjuntura de 

mercado do setor vitivinícola apresenta alguns desafios, entre eles, o cenário incerto sobre o 

desfecho da guerra no mar Negro e um mercado pouco favorável aos derivados da uva neste ano, 

em função da alta inflação mundial e possibilidade de recessão. Por outro lado, o câmbio ainda 

competitivo pode influenciar positivamente as exportações de vinho. Então ameniza um pouco 

quem exporta, as nossas indústrias que exportam o nossos vinhos, nossos sucos, se o dólar 

estiver um pouco mais, mais alto, um pouco mais valorizado em relação ao real, também ali 

acaba ajudando um pouco quem exporta. Mas, no geral, também prejudica bastante quando tem a 

elevação do dólar. Vale destacar que as importações brasileiras de vinho têm registrado queda. 

Em 2020 e 2021, a redução foi de 8,5% em volume, retornando a patamares de 2015. Já o 

volume das exportações brasileiras de vinho, nesse mesmo período, foram cerca de 73% 

maiores, se considerarmos o mesmo período em relação a 2019. Argentina, Uruguai e Chile são 

os principais fornecedores dos vinhos importados pelo Brasil, com uma participação média de 

10% para cada país. Já, no caso das vendas externas, a China é o principal destino dos vinhos 

brasileiros, absorvendo em média 90% do total do produto vendido nesse mesmo período. De 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção vitícola 

brasileira apresentou expansão da distribuição geográfica ao longo das últimas décadas, mas 

ainda se apresenta bastante concentrada em alguns estados, principalmente no Rio Grande do 

Sul, onde a participação no cultivo da uva para fins industriais supera os 80%. Então sabe-se que 

está sendo implantado parreirais e a viticultura em novas, novas áreas, em novas regiões, mesmo 

antes que não se imaginava que fosse ter o cultivo da uva lá no nordeste, ele está acontecendo lá 

também. E uma particularidade, que andei conversando esses dias com o pessoal das vendas aí, a 

plasticultura também está indo pro nordeste. Eles estão adotando o nosso sistema aqui de 

cobertura dos parreirais porque, por incrível que pareça, claro, ali no vale do São Francisco 

ocorreram chuvas no ano passado, uma chuva em demasia e as videiras lá elas não produziram 

uma uva de boa qualidade por causa do excesso de chuvas, quem diria, mas ali perto do vale do 

São Francisco. Então o que acabou acontecendo foi que, ao invés de exportar aquelas uvas, que 
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elas são exportada in natura para vários lugares do mundo, com a queda da qualidade, com uma 

certa podridão que aconteceu, eles acabaram elaborando vinhos e esse vinho acaba vindo pro 

centro do país onde tem a maioria dos engarrafadores e aí complica os nossos vinhos a granel 

aqui. Então tem uma série de ligações aí que elas acontecem e o pessoal lá do nordeste 

principalmente do vale do São Francisco e arredores e também estão pensando em cobrir os seus 

vinhedos. A uva industrial, como o próprio nome sugere, é aquela vendida para a indústria e para 

a produção de suco e vinho. Conforme dados divulgados no fim de outubro, a safra da uva 

industrializada deste ano no Rio Grande do Sul, cuja principal produtora é a serra gaúcha, teve 

uma queda de 7% em relação a 2021. Foram produzidos seiscentos e oitenta e três milhões, 

setecentos e sessenta e seis mil quilos da fruta, entre uvas viníferas, americanas e híbridas. Os 

dados são do Sistema de Declarações Vinícolas, o Sisdevin, da Secretaria da Agricultura, 

Pecuária e Desenvolvimento Rural. Então o preço não ficou como se esperava, por uma série de 

fatores, mas pelo menos um pouco maior do que nos anos anteriores aí, teve um ano ali que teve 

um aumento de dois centavos de um ano pro outro. Então é, aquilo foi simplesmente até meio 

que ridículo, mas felizmente o mercado também entendeu, os nossos compradores também, os 

nossos industriais ainda entenderam que o produtor merecia um pouco mais e quando se tem 

uma qualidade um pouco boa, ela era remunerada um pouco melhor para os nossos agricultores. 

Então a gente às vezes espera que o próprio mercado seja regulador da safra da situação e às 

vezes acaba não acontecendo. Então esperamos que esse ano tenhamos uma safra boa, que a 

nossa, na nossa serra gaúcha não sofra ali com o nosso clima, com influências climáticas como 

aconteceu, com uma certa geada e que possamos ter uma boa safra de uva e, também, umas boas 

indústrias que industrializam esses produtos que elaborem produtos de qualidade. Então por ora 

era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos! Cedo o meu tempo ao Colega Presidente 

Angelo Boscari. Boa noite a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Transfiro a Presidência ao 

Vereador Clodomir José Rigo.  

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

pra esse espaço que o Vereador Ademir que cedeu. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Vereador Ademir! 

Eu, como Presidente, quase não falo durante a sessão, então pedi uns minutinhos pra falar um 

pouco mais. Quero cumprimentar aqui, anteriormente cumprimentei a diretoria do hospital, o 

Bertinho, a Cris, a Andreia, mas também quero cumprimentar a todos os servidores, profissionais 

da saúde, médicos, pessoas que trabalham nessa importante entidade, sejam todos bem-vindos a 

essa Casa! Sabemos da importância do trabalho de vocês e agradecemos já, de antemão, que 

saúde é uma das principais prioridades de qualquer município. Da mesma forma, quero 

cumprimentar aqui os representantes da cultura, que também a cultura é algo essencial para uma 

nação, para uma comunidade. Então cumprimento aqui o Kauã, da Cultura; ao Vinícius Fioreze, 

Presidente da APAC; ao Luiz Tonin, Vice-Presidente da APAC, Luigi; aos ex-presidentes aqui 

hoje também presentes, ao Márcio Oliveira, a Taís Carpeggiani, a Shamila Carpeggiani, que está 

escondida aqui atrás, cultura também é muito importante. E, também, a família é muito 

importante, a família é nosso porto seguro. Então quero cumprimentar hoje aqui a minha mãe 

Irma, ao Ademir, a minha esposa Raymura, ao meu filho Davi, ao meu filho Theo, que a família 

também é algo muito importante nas nossas vidas e eles sem dúvidas são o meu porto seguro. 

Hoje venho à tribuna, pela última vez neste ano de 2022 e, também, a última vez como 

Presidente desta Casa, ao menos que me reelejam, mas ainda não entramos nessa, nessas 

questões aí. E quero fazer uma pequena prestação de contas dos trabalhos como Vereador e 

como Presidente, todas as ações e tudo que foi feito enquanto Presidente aqui nesta Casa, pelo 

menos parte das ações quero comentar aqui com vocês, pra prestar contas à comunidade, a todos 

os florenses sobre o nosso Poder Legislativo e, também, sobre o meu trabalho de vereador. Então 

no ano de 2022, representei essa Casa em viagem a Brasília, no mês de fevereiro, representando 
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todos os Vereadores, representando o Poder Legislativo, juntamente com o Prefeito César Ulian. 

E, na ocasião, obtivemos aí a previsão de 2,3 milhões de reais em emendas para o município. 

Uma viagem proveitosa, uma experiência muito gratificante, também representando nosso 

município. E a gente sabe que se não for a Brasília, os recursos não vêm. Está aqui o, então estão 

aqui as representantes do hospital, que batem lá na porta todos os anos, para que recursos voltem 

para os municípios e, assim, a gente consiga manter todas as atividades. Trabalhamos também na 

produção e divulgação da cartilha Câmara na Escola, que é uma cartilha que é entregue aos 

alunos da rede municipal e estadual do quinto ano, onde temos os símbolos do município, um 

pouco da história, um pouco também do funcionamento do Poder Legislativo para que as 

crianças já aprendam isso desde cedo, que os poderes todos são importantes e a gente tem que 

inserir cada vez mais isso dentro da sociedade. Adquirimos quatro notebooks para o uso dos 

vereadores, essa é também uma atitude dando continuidade à digitalização de todos os processos 

da Casa. Isso iniciou lá na legislatura passada, com a votação eletrônica, presidente João Paulo. 

E queremos aí também, esperamos que ao longo do tempo aí tenhamos a assinatura eletrônica, 

entre outras questões, pra otimizar, melhorar os processos e evitar o consumo excessivo de papel 

e toner das impressoras. Então esse também foi um trabalho que a gente fez e, com certeza, os 

próximos presidentes irão dar continuidade. Participamos aí da inauguração da Galeria das 

Vereadoras, proposta de iniciativa da Vereadora Silvana De Carli, que está aqui no hall de 

entrada, a Galeria das Vereadoras, uma forma também de valorizar o trabalho das mulheres. 

Posso continuar, Senhor Presidente? (Assentimento da Presidência: Com a palavra, agora então, 

Vereador Angelo Boscari Junior, você tem quinze minutos pra uso da sua tribuna). Obrigado, 

Senhor Presidente! A Galeria das Vereadoras é uma forma da gente dar visibilidade para o 

trabalho das mulheres e, também, incentivar pra que mulheres entrem na política, tomem seus 

espaços e ocupem cadeiras aqui neste plenário. Precisamos da força feminina, sabemos da 

sensibilidade, da inteligência que as mulheres têm e é necessário cada vez mais inserir a força 

feminina dentro dos poderes públicos. É uma forma de a gente dar um pouquinho de visibilidade, 

nem 10% dos vereadores ao longo da história são mulheres, então a gente precisa ter um 

engajamento de vocês, que vocês participem mais. E está ali a galeria das mulheres pra também 

dar um pouco de destaque. Denominação da Sala de Reuniões Sergio Fontana, proposta de 

iniciativa do Vereador Clodo Rigo, que é a sala de reuniões aqui também. A Câmara sediou uma 

reunião do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, no mês de novembro, o assunto foi a saúde 

pública na serra gaúcha. Participei, esta reunião, falando agora de saúde pública, debateu 

principalmente a questão do, da conclusão das obras do hospital Geral, que é uma referência aqui 

pro nosso município, precisamos que as obras continuem, que o Estado intervenha, que esses 

leitos sejam concluídos pra dar assistência também para os municípios do entorno. E falamos 

também sobre o sistema Gercon, novo sistema de gerenciamento de consultas, que vai aí 

otimizar, mas também já gera algumas dificuldades aí no cadastramento, no gerenciamento 

dessas consultas e coloca as pessoas por grau de urgência. Então se o município vizinho tem um 

paciente com um pouco mais de urgência do município de Flores, Flores fica em segundo plano. 

Mas claro, isso vão surgir adaptações aí. Tivemos outra reunião lá na, em Garibaldi, elaboramos 

um documento pedindo respostas pra Secretaria de Saúde do Estado e aguardamos agora. 

Participei de todas as reuniões do Parlamento na Serra Gaúcha deste ano. Parlamento é uma 

força das câmaras de vinte, mais de vinte municípios da região. E uma das principais conquistas 

foi que, lá em Porto Alegre, estivemos numa audiência pública na Assembleia Legislativa, esteve 

presente o Vereador Luizão, o Vereador Barp, a Vereadora Silvana, pra falar sobre a tributação 

dos produtos vitivinícola. Sabendo que Flores da Cunha é o maior produtor de vinhos do Brasil 

e, também, um dos maiores de uva, segundo maior acho, se não me engano, produtor de uvas do 

país. E trouxe um resultado, porque esse documento foi encaminhado para a Secretaria de 

Tributação do Estado, da Fazenda e caiu essa substituição tributária do suco de uva. Isso é muito 

importante pro município, nosso produto fica mais competitivo e ajuda a escoar a nossa 

produção de uvas. Então esse foi um dos, das vitórias aí do Parlamento. Claro que podem ocorrer 

aí outras questões ao longo do tempo, devido às burocracias, mas nosso papel enquanto 
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Parlamento está sendo feito e eu, enquanto Vereador, participei de todas as reuniões do 

Parlamento. Inclusive na sexta, teremos o encerramento do ano e algumas, alguns 

encaminhamentos e o Vereador que quiser participar, estaremos indo à Guabiju para o 

encerramento do ano do Parlamento. A Câmara foi parceira nas atividades do mês de idoso, no 

circuito de palestras que aconteceu nesta Casa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, 

falando sobre a segurança, sobre saúde bucal, saúde mental e saúde financeira, um auxílio, um 

plus a mais pros nossos idosos pra eles terem um amparo também. Sabemos que os nossos idosos 

eles são cada vez mais ativos, mas ele precisa de um amparo. Então essa Câmara foi parceira 

também nisso. A Câmara foi parceira na produção do Perfil Socioeconômico 2022, onde coleta-

se dados de desenvolvimento econômico não só das nossas empresas, que sabemos que aqui tem 

uma classe muito pujante, industrial, agrícola, do comércio, mas também índices sobre educação, 

sobre emprego. E, por isso, eu acredito que a Câmara deve continuar sendo parceira desse, do 

Perfil Socioeconômico, que é uma cartilha pra que a gente possa olhar aí como está o 

desenvolvimento da nossa sociedade. A aprovação do novo Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores, que visava melhorar o entendimento de alguns artigos para que o melhor 

funcionamento da Casa. Aprovamos não tem muito tempo, agradeço a Comissão e a Mesa 

Diretora que redigiram o novo Regimento Interno. Participei também no encontro, nesta última 

semana, com entidades sem fins lucrativos no município para tratar acerca das leis das 

organizações da sociedade civil. Cada vez mais as, temos entidades que precisam de recursos e 

elas precisam se adequar, então foi um primeiro passo pra que a gente instrua essas entidades a 

captar recursos para manter suas atividades. Procuradoria da Mulher, através da iniciativa da 

Vereadora Silvana De Carli, já consta no site da Câmara e terá a solenidade de lançamento na 

próxima quarta-feira, dia 14 de dezembro. É mais um também um mecanismo pra auxílio das 

mulheres fazerem ali denúncias e ter também um amparo contra a violência contra a mulher, 

além da delegacia, além do Judiciário, a Câmara também auxiliará nessas questões. Conversas, 

estive conversando com a Subsecretaria de Esporte para formular e concluir o edital que auxilia 

financeiramente os atletas do município. Inclusive no ano passado encaminhei a emenda 

impositiva para auxílio a esses atletas, no ano de 2023. Foi concluído o edital, agora os atletas 

poderão competir com recurso municipal desde que se enquadrem no edital e que representem o 

município em competições a nível estadual, nacional e até mundial. Uma bandeira minha é o 

esporte e eu continuo então lutando por isso. Participei da reunião recente pleiteando melhorias 

na iluminação da pista de skate também e na quadra de basquete do Cemel, pra dar aí mais 

condições aos nossos atletas competirem cada vez em mais alto nível. Fiz indicações e estive 

cobrando muito do nosso Prefeito melhorias na pavimentação de ruas do bairro União, diversas 

ruas foram repavimentadas, operação tapa-buracos, ainda não é o ideal, ainda faltam algumas 

ruas, né, Bassani, mas vai acontecer aos poucos. Sabemos que o município está cada dia maior e 

a gente precisa priorizar muitas coisas. Também estive em reuniões com a empreiteira e com o 

Prefeito pra finalização da estrada da Fulina, que até que enfim, depois de uma novena foi 

concluída, temos a estrada da Fulina totalmente asfaltada, beneficiando também o bairro Nova 

Roma. Participo, participei de reuniões do Comitê Consultivo do hospital Fátima, essa Casa 

também se fará presente, atuando como um conselho, ajudando nas decisões, então esse Poder 

também irá participar disso pra sempre buscando a melhoria do nosso hospital. Uma das 

principais reivindicações desse Vereador, no início do mandato, foi a ampliação da Farmácia 

Básica de Flores da Cunha, protocolei ainda no mês de março de 2021 uma indicação para que se 

providenciasse essa ampliação. Desde primeiro de dezembro, o serviço funciona das 08:00 às 

11:30 e das 13:15 às 19:30, de segunda a sexta-feira, totalizando duas horas a mais do que a 

atual, do que atualmente funcionava por dia. Isso é uma, devemos agradecimento ao nosso 

Prefeito Municipal César e os trabalhos internos que vários vereadores aqui fizeram para que 

isso se concretizasse. E encaminhei nesse ano, como última ação concreta, emenda impositiva de 

bancada no valor de 175 mil para concluir e equipar a Casa da Cultura Flávio Luis Ferrarini, 

teatro, biblioteca e as salas de atividades múltiplas, a fim de oferecer espaço físico adequado para 

a realização de eventos culturais e, assim, objetivando conclusão da última etapa da construção 
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da Casa da Cultura, que é nada mais do que dar vida para aquele espaço, porque a Casa da 

Cultura precisa de eventos, precisa de, do teatro funcionando, palestras, manifestações culturais. 

Ali, sem dúvida, é a alma do prédio e a gente auxilia no que pode desde o início. O ano passado 

tentamos também fazer aí a indicação de recurso pro Fundo da Cultura, mas devido à lei não nos 

permitir, não foi possível. Mas esse ano, pelo menos para a Casa da Cultura, a gente conseguiu, a 

bancada do PDT enviou então 175 mil reais. No Centro Empresarial, duas reuniões, uma pra 

tratar da equipagem, do equipamento do Senai, onde vai auxiliar aí muitas, muitos jovens do 

município, profissionalizar. Estivemos lá conversando com os empresários, com o Centro 

Empresarial e depois, posteriormente, essa Casa aprovou um milhão e duzentos mil reais para 

compra de maquinário para as oficinas, qualificando a mão de obra do município, que é muito 

importante. Então essa é uma breve, uma breve prestação de contas de ações. Fizemos muito 

mais coisas, mas elegemos essas como prioridades. Quero hoje aqui falar também um pouquinho 

da moção de congratulações ao Senhor Vinícius Fioreze, Presidente da APAC, Associação dos 

Produtores de Arte e Cultura de Flores da Cunha, extensiva a todos os ex-presidentes e 

associados, pelos 25 anos de trabalhos voltados à arte e à cultura desenvolvidas no município. A 

Apac é uma entidade sem fins lucrativos que surgiu no ano de 1997, por iniciativa de um grupo 

de cerca de 40 produtores de arte e cultura, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de 

produções artísticas e culturais, possibilitando sua expansão para além dos limites municipais. 

Desde então, a associação desenvolve diversas formas de manifestações culturais, por meio da 

arte, da música, do teatro, da literatura e das artes plásticas, como exemplo: Sarau Arte Livre, 

Domingo na Praça, Virada Cultural, Cavoca Festival, entre outros. Assim, é inegavelmente 

merecedora da honraria que ora prestamos, por sua singular contribuição para a transformação da 

sociedade em que vivemos. Outrossim, parabenizamos e prestamos homenagem aos ex-

presidentes que tiveram papel fundamental para a construção, evolução e continuidade da Apac, 

sendo eles: Mirtes Facchin. Claudio Sandri, Taís Helena Carpeggiani Gelain, Shamila 

Carpeggiani, Márcio de Oliveira, Sheila Zim, Amanda Venz e Gregory Cecconello, bem como o 

Presidente atual da gestão, Vinícius Fioreze, que regulamentou, que colocou a Apac no mapa, 

com CNPJ, agora como entidade constituída, e ao Luiz Tonin que está aqui presente, Vice-

Presidente, que também não mediu esforço, trabalhou muito. Esses dois caras merecem um beijo, 

depois eu vou dar um beijo neles. Temos um pequeno vídeo sobre a Apac que resume bem todos 

esses 25 anos e as atividades realizadas e apoiadas pela entidade. (Apresentação de vídeo através 

da televisão). Então essa é uma síntese do trabalho, mas muito mais coisa foi feita aqui, muito 

mais suor, lágrimas e é sempre os mesmos! Claro, tem gente que está vindo nova aí, mas a Taís 

sabe bem quanto lutamos por isso, ela mais do que eu até, Shamila também, mas vem gente nova 

sempre, a gente acolhe e constrói junto. Até o presente momento, presidi 58 sessões e foram 126 

votações, sendo todas proposições aprovadas. Foram 14, com este, usos da tribuna e, desses 14, 

provavelmente a maioria deles eu falei sobre cultura e continuarei falando, porque é algo que 

auxilia, que transcende a melhoria da sociedade, ela auxilia muito. “Artistas não são seres 

humanos tradicionais, pertencem a uma raça peculiar e sozinhos ou unidos não imaginam o 

tamanho da influência social transformadora que tem. Sinto-me realizada por ter feito minha 

parte. Agradecimentos ao Presidente Vereador Angelo Boscari, pela moção e a todos os 

envolvidos na manutenção da Apac”. Esse é um texto da Mirtes Facchin, fundadora e primeira 

presidente da Apac. E eu, como disse, já falei muitas e muitas vezes nessa tribuna sobre cultura e 

sobre a arte, que ela tem o poder transformador e compactuo de tudo que ela disse aqui, acho que 

foi muito feliz nesse texto. Fiz questão de mencioná-lo aqui também, que a gente precisa assim 

dar força, dar fomento e colocar em evidência assim, auxiliar enquanto entes públicos pra que 

jovens mostrem seus talentos, aprendam. A cultura não é só a arte, mas sim uma vivência do 

passado, do presente e uma forma, uma referência do local onde você está. Então pessoas cultas 

melhoram o ambiente em que estão e a Apac faz um trabalho essencial nessa formação de 

pessoas. Então por isso eu agradeço muito a presença de vocês e agradeço pelo trabalho de todos 

nesses 25 anos. E pra encerrar, Senhor Presidente, agradeço também a todos que estiveram aqui, 

que acreditaram no meu trabalho. Estarei presidindo a próxima sessão também, e hoje a votação, 
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três votações importantes, recursos pro hospital, recurso, edital para professores e, também, o 

orçamento do Município, um dos projetos mais importantes iremos votar hoje. Agradeço mais 

uma vez pela confiança e contem comigo sempre pra lutar aí pela melhoria do nosso município e 

pelo nosso Poder Legislativo. Muito obrigado! 

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

Vereador Angelo Boscari Junior. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Grande 

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

Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, a Redação Final do Projeto de Lei nº 085/2022, que “Estima a receita e fixa a despesa 

do Município de Flores da Cunha para o exercício de 2023”. Solicito ao Secretário que faça a 

leitura (do resultado) do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável, com Redação Final.    

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

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

aqui presente, então aqui nós temos uma estimativa das receitas e despesas programadas para o 

ano de 2023. Então foi feito uma nova redação incluindo aqui todas as nossas emendas 

impositivas, a que nós temos direito, todos os Colegas Vereadores, tanto as emendas individuais 

e emendas de bancada, destinadas uma parte pra saúde e outra pra investimentos no município. 

Então foram acrescentados aqui num orçamento total de receitas de praticamente 190 milhões de 

reais para o exercício de 2023, salvo se não houver nada que possa contrapor esses números, que 

possa vir a prejudicar a arrecadação do Município, alguma coisa, algum fenômeno mais, que seja 

mais, que tenha mais agravação do que, principalmente a política que possa intervir nas decisões 

dos municípios, das empresas e que possa refletir então lá no final do ano na arrecadação. Mas 

salvo isso, nós contamos, este ano já tivemos um superávit considerável, porque a nossa, o nosso 

município é um município empreendedor, um município que trabalha, nossas empresas que já 

estão aqui hoje investem bastante no município e além das que estão por se instalar. Nós temos 

aí novas empresas se instalando, todo dia temos empresas procurando espaço, devido às 

condições que o município tem, considerando também a falta de mão de obra especializada 

principalmente, mas contamos sim que no ano de 2023 seja um ano muito bom para o município. 

Então, já de antemão, sou amplamente favorável a esse projeto. Obrigado, Senhor Presidente!  

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

acompanha, também queria deixar minha contribuição. Concordo plenamente, o Senhor 

Presidente falou na tribuna, que talvez este seja um dos projetos mais importantes que a gente vá 

votar esse ano e eu não tenho dúvidas disso. Na semana passada, estávamos aqui cada um 

explicando aonde estava colocando as suas emendas impositivas, que também faz parte deste 

projeto, agora, em sua redação final, e que vai auxiliar em muitos pontos da nossa cidade, seja 

em estradas, em obras, em alguns bairros, assim como obras grandiosas, que é o Centro de 

Convivência e, também, a nossa avenida principal, a nossa, a repaginação da nossa avenida 

principal, que com certeza vai dar uma cara nova também pra a nossa cidade de Flores da Cunha. 

E como o Colega Clodo falou, a nossa economia mostra que a cada ano ela está cada vez 

melhorando a arrecadação de Flores da Cunha e é bom que a gente divulgue isso, porque isso 

atrai investidores pra cidade. Quando a gente fala bem da nossa cidade, fala bem da economia, as 

empresas acabam olhando com bons olhos Flores da Cunha e elas têm credibilidade de vir aqui, 

investir, porque aqui é um lugar que dá frutos, que elas vão colher frutos. Então que a gente 

possa olhar com carinho sim pra este projeto e aprová-lo logo mais. Era isso. Muito obrigado! 
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VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; Vereadores, pessoas que 

ainda nos acompanham, a gente fica feliz quando se tem uma receita maior para o orçamento de 

2023. Saímos de um período de insegurança, um período pós-pandemia, aonde não se sabia o 

que que ia acontecer, se haveríamos gastos, se as empresas e se a produção também do 

município ia aumentar. E assim acabou acontecendo graças a Deus. Então temos uma receita aí 

de em torno de quase 40 milhões a mais do ano passado, do período anterior. Então a gente vê 

que pode sim se ter um retorno para a nossa população esses valores que estão sendo projetados 

para 2023. Então a gente recebe sim, com alegria, toda vez que o nosso município produz e se 

tem o retorno através dessas receitas, desses valores. E esperamos sim, que sejam aplicados no 

município em estruturas, em divulgação, ensino, saúde, educação e, também, nas agricultura, nos 

vários segmentos do nosso município. Então é sempre bom quando se recebe projetos como esse, 

que visam a melhoria do nosso município, que a produção, os empreendedores do nosso 

município estão contribuindo para Flores da Cunha. Então sou amplamente favorável, Senhor 

Presidente! 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

público aqui presente, homenageados da noite, quem nos assiste pelo canal do Facebook. Dizer 

que é uma grande satisfação, sempre é uma satisfação receber projetos deste cunho, aonde trata 

da saúde financeira do nosso Município. Digo e falo isso e endosso as palavras de cada Colega 

Vereador no que tange esse montante que vai ser aplicados em obras, saúde e diversas áreas do 

nosso município, cultura, como aqui o Presidente Angelo já nos falou. E eu acho que cada 

prefeito, cada vereador que passou por essa Casa aqui, ao longo da história do nosso município, 

tem uma contrapartida, tem, ele teve um trabalho por trás disso, a gente não pode esquecer a 

história daqui pra trás também do nosso município, de cada um que fez seu trabalho. Estava aqui 

esses dias olhando o Perfil Socioeconômico, vi uma empresa que há pouco tempo se instalou no 

município, tive o prazer de ajudar de uma certa forma essa empresa e estar vendo ela entre as 50 

maiores do município e uma das maiores no seu setor. Então isso nos deixa com uma certa 

alegria de ver que empresas de fora, pessoas de fora vem a Flores da Cunha e conseguem 

encontrar não só uma mão de obra, mas também fazer o seu negócio fluir, trazer resultados. E 

quem ganha é o nosso município, é o nosso cidadão e nós como entes políticos, pessoas públicas, 

podendo auxiliar essas pessoas também. Então fica aqui a minhas considerações, Senhor 

Presidente! Meu muito obrigado e boa noite a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto, Redação Final do 

Projeto de Lei nº 085/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários 

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

do Projeto de Lei nº 085/2022 aprovada por unanimidade.  

Em pauta, 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”. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: 

Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, então nós 

estamos agora apreciando aqui um projeto de repasse de auxílio ao nosso hospital Nossa Senhora 

de Fátima. Eu estou nesta Casa há seis anos e praticamente todos os anos o Poder Executivo faz 

esse trabalho, que é um trabalho de, em conjunto com a nossa comunidade. O nosso hospital 

mesmo sendo filantrópico, ele é nosso, ele é dos munícipes, todas as pessoas da nossa cidade são 

atendidas, são bem atendidas no nosso hospital. E nada mais justo que agora, na necessidade que 
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o hospital se encontra devido à escassez de recursos, que o Município consiga participar também 

de certa forma através da, do incentivo financeiro para que o hospital consiga manter seus 

trabalhos, atendendo a nossa população da melhor maneira possível. E nós, nesta Casa, tenho 

certeza que todos os Colegas Vereadores, né, Presidente, todos nós seremos uma votação 

unânime. Até eu peço encarecidamente aos Colegas, que nós possamos aprovar sim esse projeto, 

que é uma maneira também desta Casa participar conjuntamente com o Executivo e o hospital 

pra, de uma maneira geral, fazer o atendimento melhor da nossa população. Então, de antemão, 

eu já sou amplamente favorável ao projeto. 

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

Vereadores, público aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Ao realizar 

uma busca no site da nossa Câmara de Vereadores, constatei que estamos votando o oitavo 

projeto de lei no ano de 2022, com destinação de recursos públicos ao Hospital Beneficente 

Nossa Senhora de Fátima, assim constituídos: recursos provenientes do Ministério da Saúde via 

emendas parlamentares: a PL 045, valor de 250 mil reais; a PL 046, valor de 900 mil reais; a PL 

049/2022, de 180 mil reais, totalizando um montante do Governo Federal de um milhão, 

trezentos e trinta mil reais. Recursos provenientes da Secretaria da Saúde do Estado do Rio 

Grande do Sul: as PLs 02, um valor de cento e sessenta mil, quinhentos e vinte reais; e a PL 055, 

no valor de 250 mil reais, totalizando o valor de quatrocentos e dez mil, quinhentos e vinte reais. 

Recursos destinados pela Secretaria da Saúde de Flores da Cunha: a PL 08, um valor de 200 mil 

reais; a PL 022, no valor de 20 mil reais; e a PL 090, que estamos discutindo, o valor de 300 mil 

reais, totalizando o valor de 520 mil reais. O montante de valores destinado das três esferas soma 

R$2.260.520,00 (dois milhões, duzentos e sessenta mil e quinhentos e vinte reais), valor que eu 

considero relativamente alto, porém mostra o quanto a direção e os diretores da instituição tem 

buscado soluções para manter o equilíbrio financeiro do nosso hospital. Como já o nosso Colega 

Vereador comentou, valores esses que fizeram com que o nosso hospital se mantivesse prestando 

os bons serviços que presta para a nossa comunidade. Apenas já mencionar, mais uma vez, e 

inclusive já foi mencionado por outros colegas, penso que se possível, isso tem que ver com a 

contabilidade do hospital, pudéssemos receber uma prestação separada desses valores aqui, para 

nós analisarmos aqui como Casa Legislativa, já que todos esses valores passaram sob nossa 

autorização. Obrigado, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 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). Projeto de Lei nº 090/2022 aprovado por 

unanimidade.  

Em pauta, 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que o 

projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: 

Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, então só pra justificar  

um pouco da importância então deste projeto, ele vem então para suprir uma necessidade da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto na função de professor em todas as suas 

áreas para o ano letivo de 2023. Então a justificativa então, a contratação temporária dos 

professores ela considera o aumento das turmas de alunos para o ano letivo de 2023; a 

necessidade de suprir os professores que estão em funções transitórias de gestão e coordenação; 
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situações temporárias e transitórias para a execução de projetos pedagógicos ligados à educação, 

bem como apoio pedagógico e reforço escolar. Então, como nós sabemos, também tivemos, eu 

digo, passamos por toda a questão da pandemia que tanto prejudicou, eu acredito, a nossa 

educação, não só do município, mas a realidade, eu digo, de todo o Brasil, que os alunos 

acabaram ficando em casa, professores não puderam lecionar como deveriam e, agora também, 

vemos que mesmo após passada a pandemia, ainda se encontra algumas dificuldades em função 

de questões burocráticas muitas vezes também. Então que nós possamos apoiar, Colega Vitório 

que também foi professor, que nós possamos apoiar e dar todo o apoio que a gente pode para que 

os professores, para que a educação e para que os alunos da nossa comunidade tenham condições 

então de dar continuidade aos seus estudos da melhor forma possível. Era isso. Muito obrigado! 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, na última sessão, eu 

fiz alguns questionamentos aqui na tribuna e a Comissão da Educação então enviou um e-mail ao 

Secretário da Educação e obtivemos então a resposta dos questionamentos feitos por mim. Então, 

de acordo com o cenário atual, estima-se realizar contratações temporárias nas seguintes 

quantidades e áreas: Um professor para as disciplinas de língua inglesa, língua portuguesa, 

geografia, história, matemática e dois professores de educação infantil. Tais contratações faz se 

necessário para ocupar o cargo de professores efetivos que a partir do ano de 2023 estarão 

desempenhando os cargos de gestão nas escolas da rede municipal. No caso da educação infantil, 

os professores contratados serão lotados na escola Leonel de Moura Brizola e destinados para a 

escola Horácio Borghetti para atuar nas turmas de educação infantil pertencentes à rede 

municipal. Ainda, para a realização de projeto de apoio pedagógico, estima-se a contratação 

temporária de três professores dos anos iniciais, dois professores de língua portuguesa e dois 

professores de matemática. As escolas de designação serão de acordo com a necessidade de 

ensino do momento. Então havia feito um questionamento e a Secretaria da Educação nos 

respondeu. Então, com base das informações repassadas pela Secretaria da Educação e sempre 

buscando o melhor para a nossa educação em nosso município, coloco-me amplamente favorável 

à aprovação deste projeto. Obrigado, Senhor Presidente! 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então esse é mais um dos tipo de 

projeto que eu gosto de apreciar, gosto de votar, porque o nosso município, como todos já 

sabem, principalmente neste ano de 2022, teve as melhores notas na área de educação, na área de 

saúde, em atendimento, em escolaridade, zerando a fila de espera da nossas crianças nas escolas, 

coisa que não acontecia há muito tempo. Então sempre que vem projetos lá do Executivo pra nós 

autorizarmos aqui, principalmente aqui a contratação de professores para atender a nossos 

alunos, a nossas escolas, nós sabemos que as escolas estaduais sempre tiveram problemas, aí eles 

esperam fazer a contratação lá no início de fevereiro, aí se estende, vai dois, três, quatro meses 

sem professores em sala de aula. Hoje nós sabemos que agora, final de ano, tem escolas que não 

tem professores e é isso que a gente não quer pro município. Então parabéns aqui ao Executivo, a 

Secretária de Educação, que está se antevendo a possíveis problemas e fazendo essa, esse pedido, 

que nós liberássemos aqui a contratação de professores, pra quando em fevereiro começar, 

começarem as aulas da nossas escolas municipais, que nós tenhamos todo o quadro completo, 

que nós não venhamos lá, em fevereiro, março, ter que fazer um projeto de urgência para a 

contratação de professores por não ter se antecipado. Então parabéns ao Executivo e que todos 

nós possamos juntos aprovar ess e novo projeto. Era isso, Presidente. Obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 091/2022 

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

confirmem seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 091/2022 aprovado 

por unanimidade.  

Em pauta, a Moção nº 018/2022, de Congratulações ao Senhor Vinícius Fioreze, Presidente da 

Apac, Associação dos Produtores de Arte e Cultura de Flores da Cunha, extensiva a todos os ex-

presidentes e associados, pelos 25 anos de trabalhos voltados à arte e à cultura desenvolvidos no 
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município de Flores da Cunha. Autoria do Vereador Angelo Boscari Junior. Em discussão. 

Transfiro a Presidência ao Vereador Clodo Rigo. 

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

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Esta moção então foi 

protocolada como forma de agradecimento, uma singela homenagem desta Casa ao que enquanto 

vereadores podemos fazer a pessoas, entidades, empresas que contribuem para o 

desenvolvimento do município. E a Apac é uma entidade que com certeza contribuiu muito aí 

para o desenvolvimento social de todos os nossos moradores e vem ainda trabalhando. Hoje 

comemoramos os 25 anos, mas esperamos aí comemorar muitos mais anos, 25, 50, 75 e 100. Até 

lá, eu quero estar aqui também para comemorar com vocês. Então agradeço a presença de todos 

e peço aos Colegas que aprovem a essa moção.  

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Moção nº 018/2022 está em 

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

confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 018/2022 aprovada por 

unanimidade. 

Encerradas as votações, encaminho para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 089/2022. 

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

Gostaria de informar que no sábado passado, dia 10, participei de um encontro em minha 

comunidade, na capela de São Valentin, para confraternização de fim de ano. A diretoria 

agradeceu a todos os que colaboraram com a capela neste ano. De minha parte, quero 

parabenizar a diretoria da capela e os organizadores do evento. Também sábado, participei da 

cerimônia de casamento na capela de São Roque, do meu amigo Ademir Casagrande, popular 

Cheiroso. Ao Ademir e à Mari, desejo muitas realizações e uma união duradoura! Domingo, 

ontem, tive a oportunidade de participar de um almoço de confraternização promovida por vários 

grupos de evangélicos no bairro de São Pedro. Pude observar uma entidade muito empenhada em 

atender a todos os presentes, sempre com cortesia e um sorriso. E confiante, agradeço e 

parabenizo a entidade e aos organizadores do evento. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite 

e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra o Vitório 

Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Obrigado, Senhor Presidente! Em tempo 

então, quero estender os cumprimentos ao Vinícius Fioreze, Presidente da Apac, homenageada 

dessa noite; demais integrantes desta associação pelo belíssimo trabalho desempenhado nessa 

caminhada dos 25 anos; estender também os cumprimentos ao Bertinho, as diretoras do hospital, 

aos doutores, os funcionários que se encontram aqui presente, ao Kauã, ao Rouglan e demais 

pessoas que estão presentes aqui; o nosso Presidente do partido, o Élio, que está ali; o Bassani, 

enfim, todas as pessoas que nos prestigiam com a sua presença. Também aproveito para falar que 

durante a semana estive prestigiando, na quarta-feira, dia sete, o primeiro encontro das entidades 

sem fins lucrativos realizados pela nossa Câmara de Vereadores. Na quinta, como membro da 

Comissão do Idoso, na companhia da Vereadora Silvana e da assessora Marina, estivemos na 

Fante Bebidas divulgando o projeto do Centro de Convivência e, no domingo, estive nas 

festividades alusivas à quadragésima Festa da Gruta, no distrito de Otávio Rocha. Quero 
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parabenizar a Associação Amigos de Otávio Rocha, em especial o nosso Colega Vereador 

Ademir Barp, que presidia a entidade, pela acolhida e pela belíssima organização do evento. Por 

hoje é isso, Senhor Presidente. Uma boa semana a todos e todas! Boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; queria também 

cumprimentar o Presidente Bertinho do hospital, a Andreia, a Cris, todos os demais 

colaboradores do hospital que se fizeram presentes nesta noite; em especial também, pessoal da 

Apac, o Vinícius, Presidente; a Taís, todos que já passaram também por esta entidade, pelo seu 

trabalho, pelos seus 25 anos. Mesmo que sendo informais, mas que agora está formalizado e com 

CNPJ e isso é uma, como o Angelo disse, uma grande conquista que trará grandes frutos com 

certeza. Parabéns e vida longa pra entidade de vocês! Eu queria também comentar algumas 

atividades. Então, na última semana, fui convidado a participar da reunião para elaboração do 

novo Plano Municipal de Saneamento Básico então, que ocorreu na terça-feira de manhã, o dia 

seis de dezembro. Então foi passado algumas informações, teve também apoio do pessoal da 

UCS, da Universidade de Caxias do Sul e assim que eu tiver maiores informações da 

apresentação que eles passaram nesta reunião, eu irei compartilhar com os Colegas, para que 

também tenham conhecimento. Também participei da reunião então sobre a Lei das 

“Parcerizações”, como os Colegas falaram, diversas entidades ocuparam esse espaço aqui nessa 

Casa e com certeza esta reunião também que a Colega Silvana encabeçou, será de grande 

utilidade para as entidades do nosso município. Também queria falar sobre o almoço, lá na 

capela Santa Juliana, que estive presente ontem, lá no 4º distrito do Mato Perso, queria agradecer 

ao Subprefeito Mauro, que nos recepcionou lá, Mauro Basso, também o Diretor de Obras 

Anderson Pelizzari e todos aqueles que trabalharam lá naquela comunidade para que o almoço 

de ontem fosse um sucesso. E também queria falar, não poderia deixar de comentar, como todos 

podem ter visto, a nossa cidade está iluminada, está bonita, estamos em véspera de Natal, quase 

praticamente a uma semana e pouco do Natal. E me surpreendeu, nos últimos dias, eu abrindo as 

redes sociais da própria Prefeitura, veio a notificação de algumas depredações, vandalismo em 

espaços na própria praça e é indignante, eu digo, ter pessoas que não sabem viver em 

comunidade. Uma época onde que as pessoas deveriam estar com o coração, eu digo, um pouco 

mais aberto, um pouco mais preenchido de amor, eu digo, e vão lá e estragam uma estrela, uma, 

um enfeite que tem numa praça. E somado a isso, também hoje comentávamos na reunião do 

Prefeito sobre o episódio do Papai Noel, que vocês devem ter conhecimento também, onde o que 

leva uma pessoa a fazer isso. Não precisaria nem estar aqui comentando sobre isso, mas acho 

que é importante a gente refletir um pouco sobre essas atitudes. Todos acho que um dia tiveram 

esse como um símbolo muito importante em suas vidas e aí a gente abre uma notícia e se depara 

com uma situação dessas em nossa cidade. É revoltante! Precisamos sim comentar e repudiar 

atos como este. Então, no mais era isso. Muito obrigado! Uma boa semana e boa noite a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Ademir Barp.  

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

pessoas que nos acompanham. Mais uma vez, parabenizar a Apac, o Vinícius, a Taís, o Tonin, 

homenageado da noite, da moção, que o trabalho continue, esse belo trabalho que vocês fazem, 

que a gente sabe, que um povo sem cultura sempre tem suas dificuldades de convivências, 

dificuldades de avanço. Então quando se tem a cultura, seja ela vários segmentos, cultura é 

sempre arte, é sempre ensinamento e é sempre aprendizado e prepara gerações. Então parabéns 

pra vocês e pelo trabalho que vocês desempenham! Pessoal do hospital também, sejam sempre 

bem-vindos a esta Casa! Quando a gente pode ter projetos como esse, de repasse de recursos 

para ajudar na boa manutenção e na boa saúde do nosso município, estamos aqui nesta Casa para 

atendê-los. Também dizer que na terça-feira estive em Otávio Rocha, quando com o Executivo, 

apresentando as ações que elaborou por lá e, também, ouvindo as reivindicações ainda da nossa 
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comunidade lá de Otávio Rocha e arredores. Então, na quarta-feira também, estivemos aqui, 

juntamente com o Colega Diego, nas Lei das “Parcerizações”, ali das Organizações da Sociedade 

Civil, não mudando não só a nomenclatura de ONGs para Organizações da Sociedade Civil, 

aonde entidades que estão plenamente com seus CNPJ em dia, com as suas organização fiscal 

em dia, pode sim fazer parcerias buscando lá a Lei Rouanet, buscando a LIC (Lei de Incentivo à 

Cultura), para fazer a sua entidade na sua comunidade melhorias e divulgação e festas e eventos 

e tudo que tem relacionado também à cultura. Então é bom e é sempre valoroso ver essas pessoas 

que vêm a esta Casa, de forma voluntária, gratuita, à frente de instituições, então na quarta-feira 

estivemos aí. E ontem também então, Colega Vitório já mencionou, tivemos a 40ª Festa da 

Gruta, lá de Otávio Rocha, já uma festa consolidada, agradeço a presença do Colega e de todos 

que se fizeram presente lá, em especial a gente tem uma parceria com a Agritech, lá de Caxias, 

uma empresa que sempre nos auxilia. E a festa foi um sucesso devido ao empenho de toda a 

comunidade lá de Otávio Rocha, onde que é encabeçada aí pela Associação de Amigos lá de 

Otávio Rocha, que é uma organização também da sociedade civil lá do nosso terceiro distrito e 

participante também aqui de Flores da Cunha. Então, por ora era isso, Senhor Presidente! Uma 

boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Luiz André de 

Oliveira. 

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

cumprimento especial então ao Vinícius Fioreze, Presidente da Apac; parabenizar o Senhor 

Vereador Angelo, pela linda homenagem; também gostaria de cumprimentar o Bertinho Piccoli, 

cumprimentando o Piccoli, cumprimento todos os integrantes do hospital Fátima; também 

destacar a presença do Kauã Almeida, trabalha na Cultura e, além disso, ele é o nosso Presidente 

do Republicanos Jovem aqui da cidade; um boa noite também a todos que nos acompanham essa 

noite e, também, aqueles que nos assistem através das redes sociais. Falar dessa semana, uma 

semana bastante importante, onde pude, juntamente com o Anderson, Diretor de Obras da 

cidade, visitar todas as, os bairros onde está acontecendo obras. E dizer à população que muita 

das vezes as obras não acontecem, o pedido das pessoas dali a pouco não acontece na velocidade 

que se imaginava. Mas dizer a vocês que não é fácil, porque Flores da Cunha resolveu no último 

ano aí acontecer tudo o que poderia acontecer, afundamento de ruas e não adianta! A Secretaria 

vai trabalhar onde se tem mais prioridade. E muita das vezes acontece de algum outro lugar ficar 

em segundo plano. Mas nós temos que eleger as prioridades e as prioridades são bastante, Senhor 

Presidente, onde tive a oportunidade de visitar obras importantíssimas que estão acontecendo no 

nosso município de Flores da Cunha. Também gostaria de destacar que no domingo, ontem, 

estive presente na festa do bairro Pérola. Parabenizar toda a comissão, o Presidente de bairro, 

pela ótima festa que realizaram nesse bairro. E também destacar então a minha presença então na 

primeiro encontro da Lei das “Parcerizações” que teve aqui na Câmara durante a semana 

passada. Então era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite e uma 

boa semana! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada as Explicações 

Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Antes disso, quero fazer uma correção sobre a 

Apac, ela sempre teve CNPJ, é uma entidade constituída, inclusive já fez eventos em parceria 

com o Município e sempre foi feito o pagamento de impostos. Agora, foi feito o pagamento de 

impostos e a reativação dela depois de dois hiatos. Então, agora, ela só voltou à ativa, isso que é 

importante a gente ressaltar aqui, mas fez muitos trabalhos ao longo desses 25 anos. Participei no 

dia 07, da reunião nesta Casa de orientação sobre a Lei Federal nº 13.019/2014, que trata sobre 

parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. A legislação e os 

esclarecimentos foram apresentados pela assistente social Luana Zulian Golin, com experiência 

de atuação na gestão de parcerias. Foi um primeiro passo, onde pudemos aí trocar experiências 

entre as entidades para que elas se adequem às normativas da lei, para poder sim pleitear 
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recursos pra manter suas atividades. Serão feitas mais reuniões e essa troca de experiências com 

certeza vai auxiliar que todas as entidades consigam pleitear esses recursos. No dia 10, sábado, 

participei do exame de graduação do muay thai, da equipe Viva Thai. Na oportunidade, tivemos 

a graduação no grau preto da Gisele Pinto, a primeira com essa graduação no nosso estado, aqui 

na academia Viva Thai. E, no fim do dia, participei também da premiação do torneio de luta de 

braço que ocorreu no Cemel, também valorizando esse esporte. Na oportunidade, representei o 

Poder Legislativo e, também, o nosso Prefeito Municipal. A equipe de Flores da Cunha tirou, 

ficou em segundo lugar por equipes, demonstrando que ainda Flores da Cunha é um polo desse 

esporte, esporte o qual eu também participei e, no dia, fiz um treino lá com os campeões, percebi 

que ainda dá pra continuar, ainda estou bom. Na próxima quarta-feira, agradeço na verdade, 

primeiramente quero agradecer ao Vereador Vitório e ao Vereador Ademir Barp, por terem 

representado esta Casa na Festa da Gruta, lá em Otávio Rocha. Não pude me fazer presente, mas 

parabenizo aquela comunidade, a Associação dos Amigos de Otávio Rocha, por mais esse belo 

evento, que ressalta a vida comunitária no local e, também, aquele ponto turístico que é muito 

bonito. Na próxima quarta-feira, dia 14, nesta Casa, será realizado o evento de lançamento da 

Procuradoria da Mulher, instituída pela Resolução nº 089/2022. Haverá palestra com a delegada 

da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), delegada Aline Martinelli. 

Contamos com a presença de todos e também de toda a comunidade. 

Agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária 

desse dia 12 de dezembro de 2022, às 19h53min. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa 

semana!  
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