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SESSÃO 2.738 – SESSÃO ORDINÁRIA 
19 de dezembro de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 19 de dezembro de 2022, às 18h10min. 

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. Uma 

saudação ao Kauã, da Cultura; ao Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, demais pessoas aqui no 

plenário, sejam todos bem-vindos!  

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: 

Ofício nº 028/2022, do Secretário de Agricultura, Senhor Ismael Fortunatti, que informa que o 

Município de Flores da Cunha firmou Termo de Convênio FPE nº 1092/2022 com a Secretaria 

de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, com a 

finalidade de escavação de 12 micro açudes, conforme cópia do plano de trabalho anexo a este 

ofício e para conhecimento dos Vereadores.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 241/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal os reparos necessários na canalização da rede de esgoto que corre a céu aberto na rua 

Pôr do Sol, no bairro Nova Roma, conforme imagens anexas a esta indicação. 

Indicação nº 242/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de contêineres de lixo orgânico e seletivo na rua dos Freis Capuchinhos, 

próximo ao número 734, no bairro São José. 

Indicação nº 243/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que estude a possibilidade de contemplar com iluminação pública toda a extensão da 

estrada Gerardo Santin Guarese, compreendida entre a RS-122 e a Vinícola Nova Aliança. 

Indicação nº 244/2022, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal a reposição de contêiner de lixo seletivo na estrada das Indústrias, próximo à lombada 

eletrônica, no bairro Lagoa Bela. 

Indicação nº 245/2022, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de um parquinho para crianças e melhorias na área de lazer na pracinha 

da comunidade de Alfredo Chaves. 

Indicação nº 246/2022, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a melhoria na sinalização do solo, como a pintura da faixa de 

rolamento e da faixa de pedestres, no cruzamento da rua Olindo Carlos Toigo com a estrada que 

liga Linha 60 e Linha 80, próximo à Cantina Veneza e, também, que seja providenciada a 

colocação e/ou manutenção das placas de sinalização de trânsito no trajeto de toda a rodovia. 

Ofício dos Vereadores que apresentam a formação de uma chapa para concorrer à eleição da 

Mesa Diretora para o biênio de 2023/2024, conforme artigo 9º do Regimento Interno e do artigo 

16 da Lei Orgânica Municipal, com a seguinte composição: Presidente, Vereador Diego Tonet; 

Vice-Presidente, Vereador Luiz André de Oliveira; 1º Secretário, Vereador Angelo Antoninho 

Boscari Junior; e 2ª Secretária, Vereadora Silvana De Carli. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 
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Convite da escola estadual São Rafael, para participar da solenidade de conclusão dos alunos do 

ensino médio, no dia 16 de dezembro de 2022, às 19:00 horas, no Parque da Vindima Eloy Kunz.  

Convite da escola municipal Leonel de Moura Brizola, para participar da solenidade de 

conclusão dos alunos da turma 901 do ensino fundamental, no dia 19 de dezembro de 2022, às 

19h30min, no Espaço Cultural São José.  

Convite da escola municipal Tiradentes, para participar da solenidade de conclusão dos alunos 

da turma 901 do ensino fundamental, no dia 20 de dezembro de 2022, às 19h30min, na sede da 

escola.    

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Obrigado, Senhor Presidente! 

Inicialmente, quero cumprimentar os Colegas Vereadores, a Vereadora, os assessores e 

servidores da Casa, o Ivo e a Beatris Tonet; o Chefe de Gabinete, Seu Daniel; o Rouglan, 

colunista do jornal O Florense; o Kauã, Diretor de Cultura; o Lali, o Bassani, o Cecconelo, 

demais pessoas aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje faço a defesa 

de duas indicações que protocolamos nesta Casa. A primeira, solicita ao Senhor Prefeito 

Municipal que estude a possibilidade de contemplar com a iluminação pública toda a extensão da 

estrada Gerardo Santin Guarese, compreendida entre a RS-122 até a vinícola Nova Aliança. 

Neste trecho da estrada uma pequena parte está contemplada com a iluminação pública, porém 

da RS-122 até a estrada das Indústrias e da Fare Pré-Fabricados até a vinícola Nova Aliança não 

tem iluminação pública. Sabemos que a iluminação pública está diretamente ligada à segurança 

pública no tráfego, previne a criminalidade, embeleza as áreas e valoriza as paisagens, facilita a 

hierarquia viária, orienta percursos e aproveita melhor as áreas de lazer. A iluminação pública é 

essencial à qualidade de vida das pessoas, atuando como instrumento de cidadania, permitindo 

aos habitantes desfrutar principalmente do espaço público no período noturno. A segunda 

indicação que protocolamos ao Senhor Prefeito Municipal solicito que seja efetuada a reposição 

de contêineres de lixo seletivo na estrada das Indústrias, próximo à lombada eletrônica no bairro 

Lagoa Bela. A recolocação do contêiner de lixo seletivo irá possibilitar a organização do descarte 

de resíduos pela população conforme os dias de coleta. Destaca-se que no local haviam 

contêineres de lixo seletivo, porém foi queimado, restando apenas o contêiner do lixo orgânico. 

A reposição do lixo seletivo evitar-se-á o sobrecarregamento de lixo e, consequentemente, o mau 

odor e proliferação de animais transmissores de zoonoses. Desta forma, para contribuir com as 

boas ações desenvolvidas no Município, solicitamos o atendimento a estas indicações. Obrigado, 

Senhor Presidente! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Boa noite, Colegas 

Vereadores e Vereadora, pessoas que nos acompanham nessa noite; o Gavazzoni, Chefe de 

Gabinete; Kauã, da Cultura; o Rouglan, imprensa; o Ivo, a Beatris Tonet, Cecconelo, Bassani, 

demais pessoas que nos acompanham aqui, através também das redes sociais; o Lali que se 

encontra aqui nesta Casa, sejam todos bem-vindos! Ocupo este espaço, Senhor Presidente e 

Colegas Vereadores, para fazer defesa a uma indicação que protocolamos nesta semana, onde 

solicitamos ao Prefeito Municipal que seja providenciado, juntamente com o setor competente, 

no sentido de proceder melhorias na sinalização de solo, como a pintura de faixa de rolamento e 

pintura da faixa de pedestre, no cruzamento da estrada Olindo Carlos Toigo, com a estrada que 

liga a Linha 60 à Linha 80, próximo à Cantina Veneza. Então seria a estrada da Integração, 
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aquela que vai pra Linha 80 aí, que vem da Linha 40 e o cruzamento da estrada que liga São 

Gotardo à Linha 60 e Otávio Rocha. Então o desgaste ele é eminente lá e é visível e causa muitos 

transtornos lá, principalmente quem vem da Linha 40, de Caxias, no sentido Flores da Cunha pra 

Linha 80, então cruzando ali a Olindo Carlos Toigo. Então a sinalização está bastante apagada, 

as placas também estão bastante já danificadas e o pessoal se confunde bastante, os motoristas e, 

por várias vezes, a gente presenciou ali alguns acidentes de pequeno, pequena monta, mas 

também grandes riscos às vezes que acontece ali devido à falta dessa sinalização ali bem visível. 

Então a gente pede ao setor competente, ao Executivo e às Obras e o pessoal do Trânsito, para 

que atenda o nosso pedido naquela estrada, naquele cruzamento, porque é muito importante. 

Então a gente deixa aqui o nosso pedido, a nossa solicitação. Por ora era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Com a palavra, Vereador 

Luiz André de Oliveira. 

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

Vereadores; cumprimentar o público que se faz presente aqui nessa noite, também em especial o 

Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni; assim como o Kauã Almeida, o nosso Presidente do 

Republicano Jovem, gosto de destacar sempre isso porque o jovem é de fundamental importância 

dentro da política, por isso que eu sempre cito ele, cito também a importância dele e do, e o 

trabalho que ele vem destacando dentro do nosso partido. Semana passada, Senhor Presidente, eu 

destacava, falava a respeito de situações no nosso município, onde parece que foi esse último ano 

que resolveu acontecer todos os afundamentos da, nas ruas da nossa cidade. E destaco mais uma 

aqui, que é a do Pôr do Sol ali, mais um afundamento de rua e essa dessa vez com esgoto, esgoto 

correndo nessa rua aí do Pôr do Sol, ali em Nova Roma. E chegando agora os, os dias de festas 

aí, onde muitas pessoas se visitam, as pessoas daquela rua com certeza vão receber muitas 

visitas. E pedimos aí uma atenção especial do Executivo para que nos ajude a resolver esse 

problema aí que vem afetando bastante os moradores ali. Então pedimos um olhar especial do 

nosso Prefeito, junto com a Secretaria de Obras, para que venha a resolver o quanto antes essa 

indicação, esse problema naquela rua lá. Também uma indicação, a pedido da, dos moradores do 

Alfredo Chaves, nós temos uma academia ao ar livre na praça lá, muito bacana, importante ter, 

mas também que nós olhamos para que se termos um parquinho também para as crianças 

brincar, porque senão elas têm que sair de lá e vim até o centro da cidade pra acabar praticando 

lazer, um momento de brincadeiras com eles, daí fica bastante complicado para os moradores de 

lá. Também falar em contêiner de lixo ali na rua Freis Capuchinhos, número 734, bastante 

empresas se instalou ali nessa rua aí, nesse trecho e gera lixo, gera resíduos. Sabemos que o 

resíduo da empresa não é pra colocar nos contêiner, mas eles têm os resíduos normais como uma 

casa atualmente gera, e pedimos também então uma atenção aí nessa situação. Então, por ora era 

isso, Senhor Presidente. Meu muito obrigado e tenham todos uma boa noite! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Horácio Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, imprensa, público aqui presente e quem nos acompanha nas redes sociais; agradeço 

também a presença dos amigos, o Juca, a Sandra, o Lali. Sendo este o meu último Grande 

Expediente do ano, quero agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, me ajudaram a ser 

mais útil para aquilo que me propus durante este ano. Quero destacar algumas coisas, umas boas, 

outras nem tanto, vejamos. Tivemos um ano que muitas coisas devemos esquecer: brigas, 

intrigas, promessas, poucas alegrias e muita tristeza no cenário político. O futebol é considerado 

uma paixão nacional e nossa seleção mais uma vez nos decepcionou. Embalado na arrogância e 
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prepotência, sucumbiu diante da humildade e da vontade dos adversários. As recomendações, 

sugestões e apontamentos que me foi solicitada pelas pessoas de nossa comunidade transformei 

em indicações. Muitas delas foram atendidas, isto é mérito da Administração. Porém, as 

indicações que não foram atendidas, cabe ao vereador providenciar a desculpa ou considerar um 

descaso quanto ao pedido, pois somos os representantes do povo e gostaríamos que as suas 

demandas fossem atendidas sempre, pois são melhorias ou bens que irão atender as necessidades 

da comunidade. Como porta-voz, me sinto na obrigação de dar satisfação a quem confiou a mim 

a tarefa de representá-lo na Câmara de Vereadores. Também quero deixar registrado nesta Casa 

um agradecimento especial ao Lions Clube de Flores da Cunha, na pessoa do seu Presidente, 

Senhor Luis Antonio Fachin, e a Diretora Social, Maria Frare Paloschi. Estendo este 

agradecimento a todos os sócios deste clube de serviço, que tem o prazer em servir e atender as 

necessidades das pessoas. Meu muito obrigado e quem está, e que estas ações continuem, pois 

hoje eu sei o quanto este clube representa e o que faz de melhor para o cidadão de Flores da 

Cunha. Para encerrar, quero desejar a todos um feliz Natal e um ano novo! Vamos iniciar um 

2023 cheio de esperança, pois é o único remédio que temos de renovar a coragem para enfrentar 

os obstáculos que iremos, que irão se apresentar em 2023. Vamos ter fé e acreditar em dias 

melhores! Era isso, Senhor Presidente! Muito obrigado! 

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

Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: (Vereador utilizou o espaço do Grande 

Expediente e a assessoria de bancada não disponibilizou o discurso, conforme artigo 119, §6º, da 

Resolução nº 090/2022, Regimento Interno da Casa). 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para uso da tribuna, Vereador 

Diego Tonet.  

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

quero fazer um cumprimento especial nesta noite, meu pai Ivo, a minha mãe Beatris que vieram, 

meu pai esteve uma vez só, pela segunda vez nesta Casa, minha mãe é a primeira vez que vem e 

estamos já na metade do mandato, então é uma honra muito grande tê-los aqui; a minha 

namorada Silvane também, muito obrigado, é muito bom ter a família presente aqui apreciando 

um pouco dos nossos trabalhos. Cumprimento também o Chefe de Gabinete Daniel e, também, 

todos os demais; Fernando Foss, Procurador Jurídico também; todos os demais que também nos 

acompanham nesta noite. Eu vou falar um pouquinho rápido nesta noite, porque eu quero fazer 

uma prestação de contas dos trabalhos que eu estive participando, mas cito que não é um 

trabalho somente meu, vocês vão ver que muitas das atividades todos os meus Colegas ou a 

maioria deles estiveram presentes, muitas atividades feitas também enquanto Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final. Então a Marina vai estar passando, enquanto eu vou 

fazendo este balanço do meu 2022. (Exibição de imagens através da televisão). Então, em 

janeiro, estive na Sala do Empreendedor acompanhando os sócios da Aquila Saneantes, que 

estiveram apresentando o projeto da expansão da empresa e, há pouco tempo, essa empresa se 

mudou de Caxias para Flores. Estive presente no evento “É Tempo de Vindima”, que aconteceu 

no Paradouro do Suco, no Alfredo Chaves. Participei da inauguração da ponte do arroio Curuzu, 

no bairro Pérola. Em fevereiro, estive presente na cerimônia de divulgação dos vencedores do 

Concurso Público Nacional de Projeto de Arquitetura e Urbanismo Avenida 25 de Julho. 

Acompanhei a pintura das faixas de pedestres que se encontravam apagadas no cruzamento das 

ruas Dr. Montaury e rua da Paz, no bairro Aparecida, solicitação deste vereador. Estive 

prestigiando o almoço da Fecouva onde contou com a presença do amigo Deputado Estadual 

Progressista Sérgio Turra e assessores. Estive recebendo o amigo Vereador, de Caxias do Sul, 

Maurício Marcon e, agora, deputado federal eleito. A convite da Fante Bebidas, estive realizando 

uma visita à área fabril da empresa, recebidos pelo Diretor Presidente, Júlio Gilberto Fante, e 

pelo Diretor Comercial, Renato de Lima Sandi. Em março, como Presidente da CCJ, estivemos 
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fiscalizando a obra na rua Heitor Curra onde foi substituída a tubulação antiga existente por uma 

de diâmetro maior. Acompanhei a palestra do Gerente Adjunto da Emater Regional de Caxias do 

Sul, Gilberto Bonatto, na Tribuna Livre, que discorreu sobre o tema “Proteção e Conservação de 

Nascentes de Água”. Participei da solenidade que concedeu o título de Mulher Cidadã 2022 para 

Eroni Mazzocchi Koppe. Estive participando da inauguração do trecho que foi pavimentado da 

estrada José Dani, estrada que liga os distritos de Otávio Rocha e Mato Perso. A Comissão 

Especial da Água, da qual faço parte, esteve recebendo o ex-vereador de Caxias do Sul, 

Guilherme Guila Sebben, que falou sobre os cuidados e as formas corretas de destinação dos 

resíduos tanto industriais, comerciais, bem como dos resíduos produzidos diariamente em nossas 

casas. Em abril, participei na praça da Bandeira do evento “Troca Troca de Livros”, promovido 

pelo PP Jovem de Flores da Cunha. Estive participando da inauguração da nova agência Sicredi, 

em Flores da Cunha, que tem como foco o atendimento do setor agro. Participei da inauguração 

da estrada Velha, que liga o município de Flores da Cunha a Caxias. Em maio, estive na abertura 

da 24ª Surdolimpíadas onde tive a oportunidade de fazer um registro com o mascote do evento, o 

Nino, mascote este idealizado por concurso aberto pelo estudante florense Ezequiel Becchi. 

Prestigiei o Magnar di Polenta, em Mato Perso. Participei do evento “Juntos na Escola” que 

aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Benjamin Constant. Estive presente na 

abertura da Semana do Município. Participei do evento de lançamento do projeto de Restauro e 

Requalificação do Campanário da Igreja Matriz. Participei da entrega de premiações do concurso 

“Como Vejo Meu Município”. Participei de um encontro com a Juventude Progressista de Flores 

da Cunha. Em junho, apresentei o projeto de lei que dá o nome do patriarca para a estrada 

Victorio Fontana, antiga estrada dos Fontana. Participei da inauguração da pavimentação da 

estrada da comunidade de Monte Bérico. Recebi o Vice-Presidente, General Hamilton Mourão, 

em Flores da Cunha, junto a sua comitiva, e participei da palestra almoço no Salão Paroquial. 

Com a CCJ, estive fiscalizando o mirante Gelain, escola Rio Branco e Núcleo de Extensão 

Escolar. Participei da abertura da 33ª Feira de Inverno de Flores da Cunha. Em julho, concedi a 

moção de congratulações, pelos 35 anos do Laboratório São Pedro, a qual foi recebida pelos seus 

fundadores, Senhora Mara Maria Ruschel Miranda e o esposo, Senhor Antônio Nelci Miranda. A 

CCJ esteve reunida com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, o 

Tiago, onde buscamos informações sobre o andamento de diversas ações realizadas pela pasta. 

Prestigiei a janta dos 66 anos do hospital Fátima onde reencontrei novamente o amigo Vereador 

Maurício Marcon, de Caxias. Estive em Porto Alegre fazendo o convite para o Governador 

Ranolfo Vieira Junior, para prestigiar a 48ª Festa da Colônia de Otávio Rocha. Estive na praça da 

Bandeira, a convite do Capitão da Brigada Militar, Daniel Tonatto, onde foi apresentado um 

trabalho diferenciado denominado de Patrulha Comercial Comunitária. Prestigiei a 48ª Festa da 

Colônia, em Otávio Rocha, e no evento recebemos o Deputado Estadual Sérgio Turra. 

Acompanhei as obras de troca de tubulação da rua Júlio de Castilhos, no bairro São José. 

Participei da solenidade do Agricultor Destaque 2022 que escolheu o amigo Sídnei Trentin. 

Participei da reunião mensal do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, a convite do Presidente 

Angelo, ocorrido em Nova Prata, juntamente com representantes dos 24 municípios da região, 

para tratar da importância do turismo regional. Em agosto, cedi a minha cadeira para a amiga e 

suplente Maria de Fátima Finger, que me substituiu durante cinco sessões. Mesmo de licença não 

remunerada, estive presente em todas as sessões e audiências que ocorreram no mês de agosto. 

Participei do evento “Turismo em Movimento” que ocorreu no Parque da Vindima Eloy Kunz. 

Estive participando, estive representando a Câmara, auxiliando na pintura dos três tapumes que 

cercam a obra de restauro do Campanário. Participei do lançamento do programa “Flores Mais 

Renda”, do Executivo. Em setembro, estive prestigiando a abertura da Semana da Pátria, na 

praça da Bandeira. Participei do evento beneficente “Homens na Cozinha”. Apresentei o projeto 

que denomina de estrada La Mèrica uma via pública localizada no travessão Rondelli, no 

município de Flores da Cunha. Desfilei com o grupo de voluntários do Flores do Bem onde 

representei os doadores de sangue no Sete de Setembro. Visitei a escola do Senai de Flores da 

Cunha. Acompanhei a reinauguração da Farmácia Solidária. Participei da abertura da Semana 
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Farroupilha onde fiz a entrega dos troféus aos vencedores do Concurso de Declamação. 

Participei da banca avaliadora que analisou a documentação das empresas interessadas em 

participar da 31ª edição da Mercopar. Concedi a moção de congratulações ao ciclista Rodrigo 

Garcez Júnior, reconhecendo o atleta por ter representado o município de Flores e o estado do 

Rio Grande do Sul no pódio de diversas provas de ciclismo e por ser um dos oito melhores 

ciclistas jovens do Brasil de 2022, conforme colocação alcançada no evento “Jogos Escolares da 

Juventude” que ocorreu em Aracaju. Estive na Sala do Empreendedor acompanhando a 

apresentação da engenheira de alimentos Natália Vanin, que juntamente com a sócia, engenheira 

química Verônica Guareze, estão iniciando a empresa “Eu Sou Cubo”. Acompanhei a 

repavimentação da rua César Piardi, a troca de tubulação e pavimentação da Júlio de Castilhos, 

troca de tubulação da rua Don Finotti e drenagem na área de recuperação ambiental da rua Heitor 

Curra. Em outubro, a Câmara promoveu sessão solene em homenagem aos 25 anos da Liga 

Feminina de Combate ao Câncer, homenagem de minha autoria. Estive na Mercopar 

prestigiando a entrega da certificação diamante para a Sala do Empreendedor. Participei do Dia 

do Agro na propriedade do Senhor Ênio Stocco. Em novembro, estive presente na 11ª 

Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, na escola São Rafael. Prestigiei os Jogos 

Escolares, categoria xadrez, e fiz a entrega das medalhas aos alunos vencedores. Participei da 

caminhada que saiu da Igreja Matriz de Flores até a capela de São Tiago, no distrito de Mato 

Perso. Participei da inauguração da Cantina de Vinho Colonial Lorenzet e Cantina de Vinho 

Colonial Cantina do Tóni. Estive participando, juntos dos Colegas Vereadores, do jantar dos 

Melhores Vinhos. Participei da 20ª edição do programa Vereador Por Um Dia, do qual, pelo 

segundo ano consecutivo, estive ajudando a coordenar a organização. Participei do lançamento 

da Operação Papai Noel, da Brigada Militar, ocorrido na praça da Bandeira. Acompanhei os 

estudantes do programa Vereador Por Um Dia da Câmara Municipal de Flores da Cunha na 

reunião com o Prefeito César Ulian, para frisar os pedidos das indicações entregues ao Executivo 

durante a sessão plenária do estudante. Em dezembro, acompanhei as fiscalizações do Núcleo de 

Extensão Escolar e no teatro da Casa da Cultura. Estive também, na última sexta-feira, junto com 

o Colega Vitório, o Prefeito César, em Porto Alegre, realizando agendas na EGR e, também, 

recebendo um carro para o Conselho Tutelar, que foi intermediado pelo Colega Vitório. Durante 

o ano, em três oportunidades, fiz minha doação de sangue e colaborei com o grupo de 

voluntários do Flores do Bem nas organizações das doações, deste tema que eu tanto defendo. 

Além dos trabalhos destacados, fiz algumas indicações ao Executivo, mas a maioria das 

demandas, solicitei diretamente nas secretarias, através do whats das mesmas ou conversando 

pessoalmente, entendendo que essa era a melhor forma de ser atendido, sem burocracia e que 

mais rápido irá atender a comunidade. Pelo segundo ano consecutivo, presidi a Comissão de 

Constituição e Justiça, onde passaram quase todos os projetos que tramitam, tramitaram neste 

ano de 2022. Queria agradecer especialmente Colega Luizão, Colega Guga, que também fazem 

parte desta comissão e sempre foram muito prestativos também em tudo que a gente realizou 

enquanto comissão. E, pra finalizar, aqui tem vários trabalhos, eu digo, mas a gente, é só uma 

pontinha do iceberg. Os Colegas Vereadores sabem que os nossos trabalhos eles se estendem 

muito mais do que nossas participações em eventos e tem toda a parte de ouvir a comunidade, ir 

até a comunidade e pegar as demandas e levar até o Executivo para que, de uma forma, com 

bastante diálogo, com bastante trabalho, a gente consiga ser atendido. E eu gostaria de aproveitar 

os minutos que me restam, na última semana o Colega Clodo falou sobre a questão da Copa, 

sobre ser prepotente e arrogante. E, ontem, a gente presenciou e eu digo, de certa forma, com 

muita alegria, sou brasileiro sim, com muito orgulho, mas não posso deixar de manifestar minha 

alegria também pela Argentina ter sido campeã. Tinha um país europeu, a França, disputando 

com a Argentina. Nosso vizinho que muitas vezes a gente demostrou rivalidade, mas que num 

momento como este, vendo que a Argentina passa por uma crise política, com jogadores 

referência, como foi o caso do Messi, um grande líder e acho que foi um dos que carregou a 

seleção nas costas, foi um grande exemplo pros demais jogadores jovens e prestigiamos ontem 

talvez, eu digo, uma das maiores partidas de final de Copa do Mundo. Eu não tive talvez a 
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oportunidade de presenciar muitas, mas posso dizer essa que foi um dos maiores jogos que eu 

assisti. E eu gostaria de mostrar aqui, eu tenho uma camisa da Argentina, trago aqui com o 

número 10, meu nome, e é por, pela Argentina ter sido campeã lá na Copa de 86, 36 anos atrás, é 

que meu pai que se faz aqui presente e a minha mãe me deram o nome Diego. Então esse é o 

carinho que eu tenho também por essa seleção. Em 2014, eu tive a honra de poder assistir um 

jogo de Copa do Mundo quando aconteceu aqui no Brasil: Argentina e Nigéria. Ganhei um 

ingresso, num concurso ganhei um ingresso e fui assistir lá no Beira Rio. Na oportunidade, a 

Argentina ganhou de três a dois e eu torci, em 2014 eu torci e eles ficaram em segundo lugar, 

perdendo somente pela Alemanha. E, ontem, vesti a camisa, torci sim, torci sim, com muito 

orgulho, não tive a oportunidade, pai, de assistir o Maradona, só pude vê-lo através de alguns 

vídeos, pude só ver o Messi. Falava antes o Colega Clodo, ele disse, Messi jogou bola, mas 

Maradona acho que jogou muito mais. Eu não pude ver, mas quem viu teve a oportunidade, 

conta. E eu digo, pai, eu dificilmente vou ser o melhor do mundo, eu digo, dificilmente vou ser 

um jogador de bola, já estaria na idade de me aposentar como jogador, mas fico muito feliz, eu 

digo, de ter levado esse nome. Tenho certeza que quando você, o senhor escolheu, a mãe 

escolheu esse nome, vocês fizeram por ter uma grande referência, por ser alguém que muito 

representava aquele país. E, da mesma forma, me sinto orgulhoso de ter esse nome e em tudo 

aquilo que eu faço sempre, eu busco sempre fazer o melhor, não querendo ser o melhor do 

mundo, mas tentando fazer o melhor para as pessoas. Então obrigado pelo nome, pela escolha. E 

também, pra finalizar, agradeço a todos os Colegas Vereadores que estiveram comigo. Mais uma 

vez digo, tudo que eu falei ali não é, humildemente eu falo, não é uma conquista minha, mas sim 

um trabalho, como o Colega Guga falou, de todos nós juntos. E isso reflete lá na comunidade lá 

de fora. Então agradeço, de coração, a todos que estiveram comigo neste ano e, em especial 

também, a minha família que sempre me apoiou. E queria aproveitar pra desejar um feliz Natal 

desde já e um ótimo ano novo e que a gente tenha muito sucesso também lá em 2023! Muito 

obrigado a todos!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Agora o Diego coloca o nome 

do filho dele de Lionel. Encerrado o Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos 

para a organização da pauta da Ordem do Dia. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 010/2022, 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça: 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 e Colega Vereadora, Vereadores, público 

que nos acompanha, então explicando um pouco sobre este projeto e relatando um pouco 

também do nosso trabalho junto ao Código de Posturas, como o Colega Guga falou também na 

tribuna, um trabalho de, digo, de um ano, dois praticamente, agora com mais essa alteração, e 

que foi iniciado ainda na legislatura anterior, desarquivamos ele no início de 2021 e foi dado a 

continuidade durante todo o ano de 2021, aprovado no final do ano de 2021 e que precisou, 

também agora, houve a necessidade de fazer mais algumas alterações. Esse Código de Posturas 

ele datava de 1969, era um Código muito antigo já dentro do nosso município e que falava de 

certas questões como ainda sobre o trânsito de cavalos, de carroças, então ele merecia ser 

revisado, era um Código que merecia ser revisado. E outro fato importante que vale ressaltar, 

esse projeto não é de autoria minha, mas sim, da comissão, um projeto encaminhado enquanto 
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Comissão de Constituição, da qual eu sou Presidente, e que também fazem parte o Colega 

Luizão e Colega Guga. Os dois então, nós três estivemos durante esse tempo conversando com o 

Executivo, conversando com várias pessoas, empreendedores também da nossa cidade e, 

também, fazendo vários estudos, buscando um pouco da, entender um pouco como a lei 

funciona. Inclusive um dos temas que fazem parte dessa nova mudança na lei, trata do estudo do 

impacto de vizinhança, que é baseado numa Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, uma lei de vinte 

e um anos, uma lei federal. Então nós não estamos nós aqui, Vereadores, inventando algum 

assunto, mas sim, também temos embasamento em lei federal e vários municípios já estão 

realizando este estudo, requisitando este estudo de impacto de vizinhança. Então Flores da 

Cunha, logo mais, também terá que por em prática, eu acredito, este Código e, logicamente, 

tendo ele regulamentado. Não tendo ele regulamentado, seguem-se as orientações então da lei 

federal. Mas ela é muito ampla e nós entendemos que, logo mais, o Executivo também precisará 

regulamentar essa lei. Então tendo que ele vem, por bem, pra organizar ainda mais a nossa 

comunidade e, caso algumas situações a gente entenda que não fiquem adequadas ainda, num 

futuro próximo também poderão ser feitas novas alterações na lei. Então peço que todos os 

Colegas possam também estar apreciando e aprovar este projeto. Muito obrigado!   

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, também no que diz o 

tocante deste projeto, levo aqui algumas informações prestadas e trabalhadas por esta Comissão, 

aonde no decorrer deste ano e do ano passado tivemos essa revisão, esse trabalho grandioso e 

árduo, de uma certa forma, porque ele traz em seu tema muitas questões que envolve e que 

impacta o nosso município principalmente o nosso cidadão e o comércio também, de uma certa 

forma, com algumas mudanças que a gente teve por lei maior que ser implementadas no Código 

de Posturas, gerou um desconforto por parte de interessados, como é um, discutir um Plano 

Diretor de Flores da Cunha sempre vai ter um lado e sempre vai ter o lado interessado. E no 

Código de Posturas, não foi diferente! Por várias ocasiões estivemos aqui, Senhor Presidente, 

que fazer reuniões com o Executivo, levamos pessoas interessadas conversar com as diretorias 

responsáveis, atendemos o pessoal aqui na Câmara, por muitas oportunidades, está aqui o nosso 

jurídico, o Rodrigo, que nos assessorou muito bem, nossas assessoras também, no que diz a 

respeito ao Código de Posturas. E por muitas oportunidades, Senhor Presidente, explicar o óbvio 

do que era o impacto de vizinhança pra os responsáveis deliberação deste mesmo, mesmo 

negócio. Então foi um trabalho desgastante, de uma certa forma, tivemos assim que interpretar 

diversas opiniões. O que se fala em impacto de vizinhança, pelo o que a gente acompanhou, o 

que a gente se inteirou, pelo o que a gente procurou passar de informação, o Código de Posturas 

é extenso, é grande, o impacto de vizinhança é algo semelhante. Então veja que não é 

simplesmente eu falar que em determinado local, determinado estabelecimento, depois das vinte 

horas não pode, vinte e duas horas, não pode ter um som, porque aquele estabelecimento não tem 

impacto de vizinhança! Isso aí infelizmente a gente ia estar retrocedendo, ainda mais pro 

comerciante, o que foi afetado diretamente até pela pandemia lá no, na beira da rua, enfim, a 

gente tem que estar aqui pra melhorar e tem que estar aqui pra desburocratizar esse tipo de coisa! 

A gente não pode estar atrapalhando esse tipo de negócio! Então isso e entre outros. Então foi, 

foi feito audiência pública, a gente trouxe a comunidade aqui pra, aqui pra Câmara, o Vereador 

Diego, enquanto Presidente, a gente fez um, uma transparência enorme, divulgações da Câmara, 

divulgações em nossos meios pessoais, como Facebook, Instagram, a gente teve uma divulgação 

enorme até por parte dos interessados, arredores, então eu acho que chegou o momento de 

aprovação, chegou o momento de nós encerrarmos esse assunto. Então era isso. Muito obrigado!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O Substitutivo nº 01 ao 

Projeto de Lei Complementar nº 010/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem 

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

eletrônica). O Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 010/2022 aprovado por 

unanimidade.  
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Em pauta, a Nova Redação do Projeto de Lei nº 089/2022, que “Inclui “Festival de Blues e 

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

constante na Lei Municipal nº 1.979, de 22 de julho de 1998”. Solicito ao Secretário que faça a 

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

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça: Favorável, com Nova Redação. 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, então citando um pouco desse projeto, 

entendo que se faz necessário colocar esses dois eventos de grande importância dentro do 

calendário do nosso município, tanto a Semana Municipal do Turismo, o turismo que é uma das 

bandeiras que eu tanto defendo e que cada vez mais precisa ser valorizada dentro da nossa 

cidade, visto o potencial que a cidade de Flores da Cunha tem. Um projeto que foi feito, se não 

me falhe a memória, lá em 2020, da Semana do Município, que foi instituída e que já pode 

colher alguns frutos nos últimos anos aqui nos projetos, nos eventos que puderam acontecer 

durante o mês de outubro. E também o Festival de Blues, que é um evento que será realizado 

então no mês de fevereiro de cada ano, um evento que traz música, traz cultura, como o próprio 

Presidente sempre defende muito essa bandeira, e que trará também novas pessoas, eu digo, 

pessoas de fora para o nosso município de Flores da Cunha, apreciar boa música, os talentos 

locais e, também, outros artistas de fora da nossa cidade que poderão estar participando então 

deste festival e que toda a comunidade de Flores da Cunha poderá estar lá então prestigiando. 

Então parabenizo, desde já, pela criação do projeto e por instituir eles no calendário do 

município. Tenho certeza que serão de grande soma para toda a nossa comunidade. Era isso. 

Muito obrigado!  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que ainda nos acompanham, são dois temas que estamos votando, dois 

calendários que vão ser inseridos, dois eventos que vão ser inseridos no nosso calendário. E se 

fala muito em turismo e a gente já sempre se imagina que o turismo seja só aquele turista que vá 

passar na cidade, vá pro interior, vá visitar umas vinícolas e depois vai embora. Então não é só 

isso, o turismo ele é mais que isso e a Semana do Município ela é importante para promover e 

divulgar não só eventos pontuais, que nem a Fenavindima, que nem outras festas que temos no 

nosso município, mas que seja um, um período constante, um calendário constante. Então a 

Semana do Município ela, do turismo no município ela vem a se somar e deixar essa marca, 

deixar essa clareza também para a nossa população. E os blues, é um tema, é um evento que eu 

acompanhei alguns em Caxias, quando eles se apresentavam lá na antiga estação férrea lá de 

Caxias e acredito também que é um tema muito importante, é uma cultura pouco desconhecida, 

um pouco desconhecida pra nós. Mas acredito que aos poucos as pessoas vão conhecendo e vão 

ver que a arte e a cultura também ela é importante também não sendo criada no nosso município 

e, sim também, vindo de uma outra, de uma outra cultura. Então são dois temas importantes e 

acredito que eles farão muito bem para o nosso município. Então sou amplamente favorável, 

Senhor Presidente.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Nova Redação do Projeto de 

Lei nº 089/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. 

Por gentileza, confirmem os votos. (Processo de votação eletrônica). Nova Redação do Projeto 

de Lei nº 089/2022 aprovada por unanimidade.  

Conforme determina o Regimento Interno desta Casa, hoje estamos encerrando o primeiro biênio 

desta legislatura, que compreende os exercícios de 2021 e 2022, portanto, sendo esta a última 

sessão ordinária. E, conforme determina o artigo 9º do Regimento Interno, devemos fazer a 

eleição da nova Mesa Diretoria desta Casa, bem como formar a Comissão Representativa e as 
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comissões permanentes para o biênio 2023/2024. Conforme lido em expediente recebido, temos 

uma única chapa que concorre à Mesa Diretora desta Casa. A chapa apresentada tem a seguinte 

composição: Presidente, Vereador Diego Tonet; Vice-Presidente, Vereador Luiz André de 

Oliveira; 1º Secretário, Vereador Angelo Boscari Junior; e 2ª Secretária, Vereadora Silvana De 

Carli.  

Nos termos do Regimento Interno desta Casa, no caso de haver apenas uma chapa inscrita, a 

votação se dará por aclamação. Solicito, portanto, uma salva de palmas à chapa apresentada. 

(Salva de palmas). Declaro eleita a nova Mesa Diretora que tomará posse no dia 1º de janeiro de 

2023, assim constituída: Presidente, Vereador Diego Tonet; Vice-Presidente, Vereador Luiz 

André de Oliveira; 1º Secretário, Vereador Angelo Boscari Junior; e 2ª Secretária, Vereadora 

Silvana De Carli.  

Eleita a nova Mesa Diretora, passaremos à formação da Comissão Representativa, que terá a 

responsabilidade de dar andamento aos trabalhos durante o período de recesso legislativo e das 

comissões permanentes para o próximo ano. Conforme acordo de líderes feito no intervalo, 

líderes dos partidos da Câmara, a constituição das comissões fica assim definida: Comissão 

Representativa para o recesso legislativo que inicia no dia 22 de dezembro e vai até o dia 31 de 

janeiro de 2023: Vereadores titulares: Presidente eleito, Vereador Diego Tonet; Vereador Vitório 

Francisco Dalcero e Vereador Angelo Boscari Junior; Vereadores Suplentes: Vice-Presidente 

eleito, Vereador Luiz André de Oliveira; Vereador Carlos Roberto Forlin e Vereador Clodomir 

José Rigo. 

Conforme artigo 38 do Regimento da Câmara e de acordo com a indicação dos líderes das 

bancadas, farei a leitura da composição das comissões permanentes para o exercício de 2023: 

Comissão de Constituição e Justiça: Vereador Clodomir José Rigo (Progressistas), Vereador 

Carlos Roberto Forlin (MDB) e Vereador Luiz André de Oliveira (Republicanos); Comissão de 

Finanças e Orçamento: Vereador Ademir Antonio Barp (MDB), Vereador Clodomir José Rigo 

(Progressistas) e Vereador Horácio Natalino Rech (PSB); Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Vereador Angelo Boscari Junior (PDT), 

Vereadora Silvana De Carli (Progressistas) e Vereador Vitório Francisco Dalcero (MDB); 

Comissão Participativa e Popular: Vereador Luiz André de Oliveira (Republicanos), Vereador 

Horácio Natalino Rech (PSB) e Vereador Vitório Francisco Dalcero (MDB); Comissão de Ética 

Parlamentar: Vereador Ademir Antonio Barp (MDB), Vereador Angelo Boscari Junior (PDT) e 

Vereador Clodomir José Rigo (Progressistas). Em nome da Mesa Diretora atual, desejo um bom 

trabalho a todos os Vereadores!  

Encerrada a Ordem do Dia, passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Vereador Horácio Rech. 

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

quero informar que dia 16, sexta-feira, tive a oportunidade de assistir a encenação de Natal 

realizada pelos alunos da Apae de Flores da Cunha e Nova Pádua e, mais uma vez, fiquei 

admirado com o espetáculo que os alunos proporcionaram para o público presente. Parabéns à 

direção da Apae, parabéns aos professores da Apae e parabéns aos alunos da Apae! Era isso, 

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

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, mais uma vez saudar 

a todos, em especial a minha família que se faz aqui presente, e dizer que fico feliz pela nova 

composição da Mesa. E enquanto novo presidente em 2023, quero, assim como foram 

conduzidos os trabalhos até o momento, dizer que sou parceiro. Estive presidindo no ano de 

2021 duas comissões nesta Casa, a de Finanças e Orçamento. Agradecer Colega Barp, o Colega 
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Horácio que estiveram comigo lá em 2021, na Comissão de Finanças. E, em 2021 e também 

2022, os Colegas Luizão e Guga, que fizeram parte, junto comigo, da Comissão de Constituição. 

Tenho certeza, Guga e Luizão também, que foi trabalho bastante pesado em alguns momentos, 

bastante difícil quando tivemos que tomar diversas decisões, mas que foi de grande aprendizado 

para todos nós. E, mais uma vez, agradecer todos os demais Colegas, pela parceria de sempre, 

pela amizade acima de tudo. Como os Colegas já mencionaram, estamos aqui representando 

diversos partidos, mas sempre buscando de forma harmoniosa, com diálogo. Muitas vezes nos 

questionam porque não temos embates aqui, mas eu acredito que, com brigas e com falta de 

respeito, talvez ninguém ganha, quem perde somos nós, mas primeiramente quem perde é a 

comunidade lá de fora. Então que nós possamos conduzir cada vez mais com esse espírito de 

amizade, de harmonia, para que a população de Flores da Cunha tenha cada vez mais, seja cada 

vez mais atendida. E, pra finalizar, desejar então um ótimo 2023 para todos, para toda a 

comunidade de Flores da Cunha também e um feliz Natal também que se aproxima logo mais. 

Era isso. Muito obrigado! Uma boa noite e boa semana a todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Vitório Dalcero.  

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

quero cumprimentar o Presidente do MDB, Senhor Élio Dal Bó; cumprimentar o Fernando Foss, 

o Procurador do Município. E dizer que, com muita alegria, quero informar a comunidade de 

Flores da Cunha e, em especial aos profissionais que trabalham no Conselho Tutelar, que na 

sexta-feira, dia 16, juntamente com o Prefeito César e o Vereador Diego, estive em Porto Alegre 

para receber o novo veículo do Conselho Tutelar. Veículo que conseguimos graças à emenda 

parlamentar do Deputado Giovani Feltes, o qual agradeço imensamente, que em maio de 2021, 

através do ofício 165/2021, endereçado a este vereador, destinou um kit ao Conselho Tutelar de 

Flores da Cunha. O kit é composto por um veículo com cadeirinha para criança, cinco 

computadores, uma impressora, um refrigerador, um bebedouro, uma TV Smart e um ar-

condicionado portátil. Em contato com a equipe do Conselho Tutelar, foi-me repassado que, 

além do veículo que nós fomos buscar na sexta, também já foi entregue ao Conselho Tutelar os 

cinco computadores. De acordo com a assessoria do deputado, os demais itens do kit deverão ser 

entregues conforme as licitações forem realizadas. A entrega do veículo na concessionária da 

Fiat San Marino, em Porto Alegre, contou com a presença da Secretária Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, a Senhora Fernanda Monteiro. O Conselho Tutelar de Flores da 

Cunha foi contemplado com um automóvel Fiat Cronos 1.3 Flex. Com estes novos 

equipamentos, o Conselho Tutelar de Flores da Cunha está modernizando sua infraestrutura e 

dando continuidade à promoção e defesa dos direitos humanos. Ao melhor estruturarmos o 

Conselho Tutelar, estamos garantindo o atendimento integral a crianças e adolescentes em 

situação de violência ou vulnerabilidade em nosso município, melhorando ainda mais a 

qualidade e a eficiência. Mais uma vez, agradeço ao Deputado Giovani Feltes, por escolher 

Flores da Cunha quando da destinação do kit do Conselho Tutelar. Aproveito a oportunidade 

para desejar a todos e todas um feliz e abençoado Natal e um próspero ano de 2023. Boa noite a 

todos! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Luiz André de 

Oliveira. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, quinta-feira passada, tive a 

oportunidade de acompanhar a instalação da academia ao ar livre aí no bairro São Pedro, uma 

indicação da minha emenda impositiva que coloquei ali. Feliz em poder contribuir com aquele 

bairro, feliz em ver as pessoas já utilizando, um grande número de pessoas utilizando, então é 

sinal de que a comunidade realmente precisava. Também tive a oportunidade de acompanhar a 

instalação de uma academia ao ar livre também no bairro Monte Belo, onde tempos atrás reunido 

com a comunidade e a comunidade priorizou para aquele bairro uma academia ao ar livre. Então 

também estive sentado com o Prefeito, junto com a comunidade, e solicitando então essa 
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academia também para o Monte Belo. E feliz por mais essa indicação, esse pedido sendo 

atendido e a população agradece. Então também gostaria de desejar um feliz Natal a todos os 

munícipes de Flores da Cunha, um feliz ano novo e que o ano que vem, Vereador Diego, a gente 

venha a estar com muito mais força, disposição, bom ânimo, para entregar o melhor para a nossa 

cidade. Então era isso, Senhor Presidente. Meu muito obrigado! E tenham todos uma boa noite e 

uma boa semana! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente e Colegas Vereadores; a 

comunidade toda que está aqui nesta Casa Legislativa e, também, a quem nos acompanha em 

casa pelas redes sociais. Dizer que nós tivemos aí um ano realmente intenso de atividades e isso 

tem refletido muito na comunidade o trabalho desse, dessa legislatura, onde a gente vê 

proposição mesmo, um trabalho comprometido dos vereadores e não há necessidade de disputa, 

de disputas e de discussões. Acho que a gente tem que mostrar é trabalho. Inclusive com a 

oposição temos trabalhado muito, Vereador Vitório, e com certeza terá frutos aí na frente. E 

dizer também que estamos felizes aí com o lançamento da Procuradoria da Mulher na semana 

que passou, uma pauta importante da defesa da mulher. Nesse primeiro momento ela vai 

trabalhar fortemente na questão da violência contra a mulher, com campanhas informativas, mas 

também o atendimento aqui às vítimas de violência pela nossa servidora Nara, que vai nos 

auxiliar, também a Marina, nesse assunto. Então são conquistas importantes desse Legislativo, 

todos os Vereadores estiveram apoiando, isso é muito importante. E acho que a maior conquista 

assim, que me deixa mais feliz ao encerrar este ano, é o Centro de Convivência dos nossos 

idosos. Uma demanda muito antiga e que estamos aí trabalhando para que o ano que vem inicie 

com toda, todo gás, buscando recursos junto às empresas, através da lei que destina um por cento 

do imposto de quem tem lucro real aqui pro Município. Então visitamos várias empresas já para 

que façam essa destinação e nos ajudem aí a concluir a segunda etapa o mais rápido possível 

desse projeto, que já está licitado um montante de um milhão e setecentos mil, mas faltam aí 

mais de dois milhões para a conclusão, sendo que praticamente um milhão será de, dos 

Vereadores aqui, que também abraçaram a causa com as emendas impositivas. Desejar ao 

Vereador Diego um excelente mandato como presidente! Tenho certeza que fará o melhor de si, 

como já falou pra nós, é muito comprometido. E desejar a todos um feliz Natal, um ano próspero 

aí, cheio de alegrias e que nós possamos comemorar mais conquistas o ano que vem. E tomara 

Deus que tenhamos também boas notícias na economia. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Carlos Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: (Vereador utilizou o espaço das Explicações 

Pessoais e a assessoria de bancada não disponibilizou o discurso, conforme artigo 119, §6º, da 

Resolução nº 090/2022, Regimento Interno da Casa).  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: (Vereador utilizou o espaço das Explicações 

Pessoais e a assessoria de bancada não disponibilizou o discurso, conforme artigo 119, §6º, da 

Resolução nº 090/2022, Regimento Interno da Casa).  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Vereador Clodo Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Uma boa noite a todos, 

Colegas Vereadores, Vereadora, em especial aqui ao Bassani, ao Daniel Gavazzoni e ao Carlos 

Cecconelo, que acredito que foram as pessoas que mais participaram da nossas sessões durante 

este ano. Uma boa noite a todos, todas pessoas que também nos prestigiam, os assessores da 

Casa, sejam todos bem-vindos sempre! Senhor Presidente, eu quero começar aqui agradecendo o 

seu trabalho durante esse ano. Eu me sinto até feliz em poder participar, porque como todos 



 

Anais 2.738, da Sessão Ordinária do dia 19 de dezembro de 2022. 321 

sabem, nós, o presidente é eleito para dois anos. E, na condição de presidente, eu sempre achei 

que devia ter uma rotatividade maior da Presidência dessa Casa, possibilitando então que eu 

retirasse esse ano como presidente e passasse essa condição para o senhor. Parabenizar pelo 

trabalho! Dizer que essa Casa mudou, quero aqui parabenizar as palavras do Vereador Carlos na 

tribuna, essa Casa mudou o conceito de fazer política. Eu, nada contra as pessoas que praticaram 

a política nos outros anos, eu chamo de dinossauros da política, porque a visão deles era um 

pouquinho diferente da nossa. Eles achavam que quem viesse aqui e gritasse mais alto, seria 

melhor vereador ou a bancada melhor. Eu acho que não é isso! Nós mostramos que dá pra 

dialogar, dá pra conversar, dá pra trabalharmos todos juntos, que nós trabalhamos todos para o 

município. Então parabéns pelas palavras, Vereador Guga! E também, quero aproveitar aqui, já 

desejar pra Mesa Diretora, futuro presidente, o senhor ainda é vereador hoje, até dia 31 será 

vereador, depois você vira presidente, que vocês tenham êxito, que vocês continuem com esse 

espírito de diálogo, de comunicação entre as bancadas, entre os vereadores, para que nós 

possamos sim, cada vez mais, fazer o nosso trabalho. Eu já mostrei que eu não quero aparecer 

perante o público, nunca quis isso e não vou querer! Eu quero que o público veja o trabalho de 

todas, toda essa Casa, que seja o melhor possível, que possa ajudar o maior número de pessoas 

sempre! O maior exemplo foi na nossas emendas impositivas. Nós tivemos um consenso, porque 

nós conversamos, nós dialogamos e chegamos num resultado que ficou satisfatório pra todo 

mundo. Então essa é a versão, desculpe se eu estou usando o seu espaço de presidente pra 

defender essa Casa, eu acho que essa é a versão da nossa legislatura 2021/2024. Que assim nós 

possamos, no ano de 2023, também continuar com esse consenso, com esse diálogo. Claro que 

algumas discussões em alguns projetos são pertinentes, mas uma discussão sadia. No mais é 

desejar a todos um bom final de ano, um bom Natal e um ótimo 2023 para todos! Obrigado! 

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

da Presidência). Obrigada, Senhor Presidente! E, com muita honra, ocupei essa função de Líder 

de Governo novamente neste ano, representando o nosso Prefeito César Ulian aqui na Casa, 

sendo a sua porta-voz. E também, em nome dele, quero agradecer todos os Colegas Vereadores, 

pelo empenho e dedicação a qual conduziram este ano e, também, na apreciação dos projetos, 

sempre de forma unânime. Com certeza são projetos bem pensados, planejados para um futuro 

melhor para a nossa sociedade e que, sem dúvida, estão pensando no coletivo, que é o que é mais 

importante. Então, em nome do Prefeito, desejar então um bom Natal, um grande abraço dele pra 

vocês todos e que possamos continuar trabalhando nesse, nesse caminho que leva ao futuro do 

nosso município. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Encerrada as Explicações 

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

esta Casa nos seguintes eventos. No dia 12/12, quero agradecer a Vereadora Silvana De Carli, 

que esteve representando a Casa Legislativa na solenidade de formatura das turmas pré II da 

Escola Municipal de Educação Infantil Santa Teresinha. No dia 13, agradeço ao Vereador Clodo 

Rigo, que esteve representando esta Casa na reunião do Rotary Club Flores da Cunha, para tratar 

sobre o projeto global que está sendo elaborado pelo clube e tem como área de enfoque a saúde 

e, com esse objetivo, pretendem contemplar a nova ala do Centro de Saúde Municipal. No dia 

14/12, participei do lançamento da Procuradoria da Mulher nesta Casa, proposta essa feita pela 

Vereadora Silvana e que será, agradecendo também, parabenizando a Nara que irá abraçar essa 

causa, servidora que irá tocar esse serviço, com o auxílio da Vereadora Silvana e, também, da 

Marina, esse que é um, uma forma de informar as mulheres e mais um mecanismo aí de defesa 

às mulheres do município de Flores da Cunha. No dia 16/12, participei da reunião de 

encerramento do Parlamento Regional no município de Guabijú. Na reunião foram abordados 

temas discutidos durante o ano, foi feita uma retrospectiva dos trabalhos e, também, feitos 

encaminhamentos no que diz respeito a nova mesa diretora para o ano de 2023 e, também, 

tratativas para que novas câmaras se associem ao Parlamento para reforçar as demandas que são 

levadas aos governos estadual e federal. No dia 16/12, sexta-feira, participei da solenidade de 
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conclusão dos alunos do ensino médio da escola São Rafael, no Parque da Vindima Eloy Kunz. 

No dia 17, sábado, participei da solenidade de formatura, conclusão das turmas de educação 

infantil da escola Irmã Tarcísia, três turmas também se formaram naquele dia. Parabenizo, em 

nome da Câmara, o Vereador Luizão que estará de aniversário no dia 20/12, amanhã. Pagou a 

torta adiantado. É assim que se faz, Vereador! E quem não pagou, ainda dá tempo! Findamos, 

em 2022, metade do nosso mandato como vereadores e, no dia 31 de dezembro, devo deixar a 

Presidência desta Casa, passando aí o bastão ao Vereador Diego Tonet. E volto a atuar aí como 

vereador do PDT, partido o qual represento, buscando defender os interesses da comunidade que 

me elegeu. Quero nessa sessão que finda o ano de 2022 agradecer a todos os Colegas 

Vereadores, aos assessores desta Casa, os servidores, pela parceria e pelo seu trabalho e 

dedicação. Apesar de não agradarmos a todos aí, sei que conduzi o trabalho desta Casa com 

muita responsabilidade e com avanços e melhorias, sabendo ainda que tem muito a se fazer. Me 

orgulha saber que as decisões foram pautadas no diálogo e bom senso entre todos os Colegas 

Vereadores de todas as bancadas. Com isso, quem ganha é a comunidade de Flores da Cunha. 

Desejo ao novo presidente um ótimo trabalho, também a nova mesa diretora a qual faço parte e 

contem comigo para o que precisar. Agradeço também ao Vereador Clodo, pela cedência desse 

espaço, por, pelas palavras também que proferiu sobre mim e é uma parceria que dá frutos. 

Agradeço a oportunidade a todos que me conduziram à Presidência. Desejo aí que a Câmara de 

Vereadores sempre atue pensando no melhor para a comunidade de Flores da Cunha. E desejo a 

todos os Colegas, todos os assessores, servidores dessa Casa e todos os munícipes de Flores da 

Cunha um ótimo e abençoado Natal, que renovem-se as esperanças no coração de todos e um 

2023 próspero, produtivo, com muitas benfeitorias para a comunidade de Flores da Cunha! Que 

a gente possa aí atuar sempre pelo bem comum, sempre angariando as benfeitorias necessárias 

para a nossa comunidade. Agradeço, mais uma vez, a parceria de todos e muito sucesso pro ano, 

os anos seguintes.  

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

deste dia 19 de dezembro de 2022, às 19h38min. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa 

semana! Feliz Natal!  
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