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SESSÃO 2.743 – SESSÃO ORDINÁRIA 

06 de fevereiro de 2023 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão 

plenária ordinária deste dia 06 de fevereiro de 2023, às 18h19min. Iniciamos hoje nossa primeira 

sessão ordinária do período legislativo do ano de 2023. Saúdo a presença dos Colegas 

Vereadores; um cumprimento especial ao nosso Prefeito Municipal César Ulian, que nos 

prestigia nesta sessão; cumprimento também a todos que nos acompanham através do Facebook 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. Desejo um bom trabalho aos Colegas Vereadores e 

aos servidores da Câmara que estarão dando suporte aos trabalhos desta Casa e a todos os meios 

de comunicação que nos auxiliam na divulgação dos atos do Legislativo. Passo a palavra ao 

Prefeito Municipal César Ulian para as suas considerações.  

PREFEITO MUNICIPAL CÉSAR ULIAN: Muito boa tarde, Presidente Diego! Já desejando 

um excelente trabalho à frente do Legislativo Municipal. Sejas muito sábio nas decisões, nas 

conduções! Mas acredito muito que, ao lado também e cumprimentando todos os Vereadores, 

Vereadores da Mesa, os demais Vereadores aqui presentes, a Vereadora Silvana também, 

cumprimentando também os assessores das bancadas, servidores da Câmara, desejando um 

excelente trabalho a todos vocês! Que o Legislativo possa estar sempre alicerçado em cima do 

bem comum, na maioria da nossa população, defendendo os interesses da grande maioria. 

Também aproveitando esta oportunidade, gostaria de citar aqui algumas obras que estão em 

execução e, também, algumas já quase prontas para serem inauguradas, para conhecimento e 

também já, de antemão, agradecendo pelas aprovações que envolveram esses projetos. Um deles, 

que teve início agora, o nosso Centro de Convivência, com uma atenção que será dada especial 

para o nosso idoso. Também o Núcleo de Extensão Escolar que está agora, na sua segunda etapa, 

voltado principalmente para o contraturno dos nossos alunos. A nossa UBS do centro também 

recebe essa ampliação para que possa também dar uma atenção especial as nossas crianças, com 

uma ala pediátrica e, também, à mulher, com um espaço mais privativo. Nós também estamos 

agora com a execução do binário, que está rodando desde a última quinta-feira, então a gente 

agradece também Vereadores que estiveram presentes aí no auxílio, na sinalização. Também um 

agradecimento muito especial a toda a comunidade que abraçou também o projeto e a gente 

confessa aqui que, de forma surpreendente, nós tivemos um resultado muito mais positivo e mais 

rápido do que nós esperávamos. Então isso também é mérito da nossa comunidade que tanto 

esperava por este projeto. Também algumas pavimentações que estão sendo realizadas aqui no 

município, lá na comunidade de Medianeira já está a pavimentação asfáltica concluída, só 

aguardando o período de cura para a pintura. Também estamos bem próximos do início da 

pavimentação ali na estrada dos Bergoza, em São Paulino. Também já iniciamos, na sequência 

iremos iniciar a abertura e o alargamento e a preparação para a pavimentação no São Martinho. 

Também já damos o início ao alargamento para a compactação e, depois, o asfaltamento 

também, ali no distrito de Mato Perso, em direção ao distrito de Otávio Rocha. Também já está 

quase em fase de conclusão da pavimentação a rua João Maria Devenz. Também tivemos aí 

alguns pátios de capela, alguns com as parcerias aqui dos Vereadores também, pavimentação do 

pátio da capela São Martinho, do São Valentin e, também, concluímos há pouco da Restinga e do 

São Vitor. Também temos aí muitas tubulações sendo trocadas, de drenagem e tubulação, uma 

das próximas é agora na rua Severo Ravizzoni. Também tivemos aí, estamos no aguardo da 

liberação do Ministério para iniciar, dar início das obras lá em São Gotardo, da rua Positano, da 

estrada do Gavioli e, também, em breve, o início da pavimentação da Ernesto Alves, que vai da 

Frei Eugênio até a quadra depois do hospital. Também estamos executando aí o fechamento da 

Casa da Cultura, fechamento do pátio, para depois dar início ao projeto luminotécnico. Também 

estamos aí com a obra iniciando para a ampliação da escola Tancredo de Almeida Neves ali, para 

o turno integral. Também, ainda neste mês, estamos encaminhando aqui para esta Casa o projeto 

de lei que reavalia a periculosidade e a insalubridade dos nossos servidores. Também estamos 

em fase da elaboração de um plano anual de treinamento para os servidores, principalmente aí na 
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questão de atendimento. Também estamos com a obra lá do Canil Municipal, com a Upeva, que 

está uma obra bem significativa ali, que vai poder dar acesso com corredores em todas as baias 

dos animais. Também a pavimentação lá da Uva Merlot, em Otávio Rocha, pavimentação feita 

com paralelepípedos. Também estamos com a obra do trevo ali próximo da Keko. Outra obra é o 

trevo próximo à Hidrover. A praça do Imigrante que teve a sua revitalização está agora só em 

alguns acabamentos finais. As academias ao ar livre que também estão sendo instaladas, em fase 

de acabamento. Os vestiários ali no bairro União e, também, lá em São Gotardo, e a iluminação 

no Parque dos Pinheiros. Então projetos bem significativos que estão acontecendo aqui no nosso 

município, em todas as partes do município, que isso com certeza gera bastante desenvolvimento 

e traz muitos aspectos positivos aqui para o município. Então eu agradeço a essa oportunidade de 

estar aqui com vocês, desejo um excelente trabalho! E, mais uma vez, a gente reforça aqui que as 

portas do gabinete, as portas dos secretários, os gabinetes dos secretários também estão sempre à 

disposição de todos os Vereadores para apresentarem aí as suas demandas e as demandas que 

vem da comunidade. Um excelente ano de 2023 para todos nós e que tenhamos muitos projetos 

positivos para celebrarmos juntos neste ano! Então parabéns e um excelente trabalho para vocês! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Obrigado pelas palavras, Prefeito César! E estendo também o 

convite, caso queira permanecer conosco durante a sessão, fica o convite então. Nos termos do 

artigo 50, § 6º, do Regimento Interno, solicito ao Secretário que faça a leitura do relatório dos 

trabalhos realizados pela Comissão Representativa durante o recesso parlamentar. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR:  

RELATÓRIO DA COMISSÃO REPRESENTATIVA: 

Durante o período de recesso parlamentar, a Comissão Representativa realizou duas sessões: a 

primeira, no dia 09 de janeiro e, a segunda, no dia 26 de janeiro de 2023, onde foram lidos e 

encaminhados os expedientes protocolados na secretaria desta Casa Legislativa pelos Senhores 

Vereadores, pelo Poder Executivo Municipal e por diversos, os quais estão disponíveis no site da 

Câmara, nos anais das sessões e no sistema de acompanhamento de proposições.  

Também, durante o recesso parlamentar, foram realizadas duas sessões extraordinárias. A 

primeira sessão foi realizada no dia 19 de janeiro de 2023, atendendo à convocação do Senhor 

Prefeito Municipal, onde foram discutidos e votados três projetos de lei; a segunda sessão foi 

realizada também no mesmo dia 19, atendendo à convocação do Presidente desta Casa 

Legislativa, onde foi discutido e votado um projeto de lei. Este é o relatório. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Solicito ainda ao Secretário que faça a leitura do expediente 

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

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 003/2023, que solicita espaço para exposição do Relatório de Gestão Municipal da 

Saúde e do Relatório Detalhado do Quadrimestre – RDQA –, referente ao 3º quadrimestre de 

2022, em audiência pública na Câmara de Vereadores, juntamente com o Conselho Municipal da 

Saúde. 

Relatório de Gestão Municipal da Saúde e Relatório Detalhado do Quadrimestre – RDQA –, 

referente ao 3º quadrimestre de 2022.  

Ofício nº 004/2023, que encaminha cópia do Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 303/2012, que 

objetiva a renovação da concessão de exploração do serviço público de transporte coletivo 

municipal, e do Termo de Acordo do Processo Administrativo PGM/ADM/001-2022, celebrado 

entre o Município de Flores da Cunha e a empresa Flor da Serra Transportes, acerca da 

flexibilização contratual prevista na Lei Municipal nº 3.673/2022, para a devida anuência da 
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Câmara de Vereadores. 

Ofício nº 005/2023, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de dezembro 

de 2022, os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária referentes ao 6º bimestre de 2022 e 

os Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 2º semestre de 2022, para análise desta Casa 

Legislativa. 

Ofício nº 006/2023, que comunica as férias do Prefeito Municipal César Ulian, no período de 23 

de janeiro a 01 de fevereiro de 2023. 

Ofício nº 007/2023, que encaminha o Projeto de Lei nº 005/2023, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$49.600,00”. 

Ofício nº 008/2023, que encaminha cópia do Termo de Convênio FPE nº 2021/4238, celebrado 

entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Flores da Cunha, objetivando melhoria na 

infraestrutura rodoviária no território do município, conforme processo nº 21/2600-000288-8, 

para conhecimento da Câmara de Vereadores. 

Oficio nº 009/2023, que encaminha o Projeto de Lei nº 006/2022, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$250.000,00”.  

Ofício nº 010/2023, que encaminha o Projeto de Lei nº 007/2023, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$50.000,00”.  

Ofício nº 07/2023, do Secretário de Educação, Cultura e Desporto, que encaminha cópia do 

plano de trabalho do projeto “Arte, Cultura e Emoção”, contemplado pela Emenda Parlamentar 

Estadual nº 359, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 146/2022, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de novembro 

de 2022, para análise desta Casa Legislativa.  

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

transferidas pela União e o Estado ao Município de Flores da Cunha. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 005/2023, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a manutenção da sinalização horizontal da faixa de rolamento das ruas dos bairros São 

José e Morada do Camping. 

Indicação nº 006/2023, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a troca da tubulação e ajustes no terreno junto à rua 25 de 

Maio, esquina com a rua Frei Salvador, no bairro São José. 

Indicação nº 007/2023, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal a recolocação da galeria dos ex-prefeitos no hall de entrada do Centro Administrativo 

Ângelo Araldi. 

Ofício CCJRF nº 001/2023, que informa que o Vereador Clodomir José Rigo assume a 

Presidência da Comissão de Constituição e Justiça. 

Ofício CFO nº 001/2023, que informa que o Vereador Clodomir José Rigo assume a Presidência 

da Comissão de Finanças e Orçamento. 

Ofício CESASPDH nº 001/2023, que informa que o Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior 

assume a Presidência da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e 

Direitos Humanos durante o ano de 2023. 

Ofício BPP nº 01/2023, que informa que o Vereador Clodomir José Rigo assume a liderança da 

bancada Progressista durante o ano de 2023. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 
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Cartões de felicitações natalinas da Associação dos Professores de Flores da Cunha e da 

Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. 

Convite do Governador do Estado do Rio Grande do Sul para a solenidade de transmissão de 

cargo ao Excelentíssimo Governador Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite e ao Excelentíssimo 

Vice-Governador Gabriel Vieira de Souza, no dia 1º de janeiro de 2023, às 11:00 horas, no 

Palácio Piratini, em Porto Alegre. 

Convite do Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para a solenidade de 

outorga da medalha do Mérito Farroupilha ao Senhor ex-deputado estadual e Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, no dia 21 de dezembro de 2021, às 18:00 horas, na 

Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. 

E-mails do Conselho Tutelar de Flores da Cunha, que encaminham os relatórios de estatísticas de 

atendimentos realizados nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, para conhecimento 

dos Vereadores. 

E-mail da Agap Assessoria e Treinamento, que convida para o 4º Encontro de Presidentes, Mesa 

Diretora, Vereadores e Servidores das Câmaras Municipais, de 24 a 27 de janeiro de 2023, em 

Porto Alegre. 

E-mail da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, UVERGS, que solicita atualização de 

cadastro da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, com nomes e telefones da Mesa Diretora 

para o ano de 2023. 

Kit de calendários e uma agenda planner da Confederação Nacional de Municípios. 

E-mail da União dos Vereadores do Brasil, UVB, que convida para o Encontro Nacional de 

Legislativos Municipais, de 07 a 10 de fevereiro de 2023, em Brasília. 

Nota de Pesar do Deputado Federal Pompeo de Matos, pelo falecimento do filho do ex-vereador 

e ex-vice-prefeito Nei Carlos Manosso, ocorrido no dia 12 de janeiro de 2023. 

E-mail da Câmara dos Deputados, que encaminha o relatório das verbas transferidas da União 

para o Município de Flores da Cunha referente ao mês de dezembro de 2022, para conhecimento 

dos Vereadores. 

Correspondência da empresa Slah Informática, divulgando e oferecendo seus serviços para esta 

Casa Legislativa. 

E-mail da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, UVERGS, que convida para o curso 

técnico e de políticas públicas, de 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em Porto Alegre. 

E-mail da Direção do Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima, que informa que o Vice-

Presidente Daniel Sozo e a Diretora Administrativa Andreia Francescato Vignati estarão 

realizando uma viagem à Brasília nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2023, em busca de recursos 

para o hospital junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, e solicita a presença da 

Vereadora Silvana De Carli para acompanhar e apoiar na captação destes recursos.  

PRESIDENTE DIEGO TONET: Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Horácio Natalino Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, cumprimento o Senhor 

Presidente, o nosso Prefeito César Ulian, os Colegas Vereadores, a Vereadora, público presente, 

a imprensa e quem nos acompanham pelas redes sociais. Indicação 003, solicito que seja 

providenciada esta melhoria na rua Alexandre Pedron, pois, além dos buracos existentes, muitas 

pedras estão soltas, o que dificulta muito para quem transita pelo local. Solicito que esta 

indicação seja atendida com brevidade, pois os moradores e quem transita pela via estão 
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aguardando há muito tempo. Certo do seu pronto atendimento, agradeço. Indicação 004, solicito 

que seja providenciada esta melhoria na rua Alberto Sogari, pois a mesma encontra-se em 

péssimas condições. Os moradores estão solicitando este serviço há muito tempo, pois existem 

muitos paralelepípedos soltos e isso é um risco para automóveis e pedestres que necessitam da 

via diariamente. Solicito que esta indicação seja atendida com brevidade. Certo do seu pronto 

atendimento, agradeço. Indicação 006, solicito que seja providenciada esta melhoria, pois os 

alagamentos acontecem devido a pouco vasão. Segundo os moradores locais, os tubos de 30 

centímetros devem ser trocados para que a água não volte pelos ralos de suas casas, inundando e 

deixando um odor insuportável de esgoto. Vários moradores do local vêm solicitando isso ao 

Poder Público há muito tempo. Espero sensibilizar a nossa Administração e que atenda esta 

demanda. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Vitório Francisco Dalcero.  

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

Vereadores, a Vereadora; o nosso Prefeito Municipal César; cumprimento também ao Chefe de 

Gabinete, o Daniel; nosso Presidente do partido MDB, o Élio; o Rouglan Uliana lá, o colunista 

do jornal O Florense; assessores, servidores da Casa, pessoas que nos prestigiam com a presença 

e os que nos ouvem através das redes sociais. Senhor Presidente, mais uma vez quero desejar aos 

nossos Nobres Colegas Vereadores e à Vereadora um bom trabalho nesta Casa Legislativa no 

ano de 2023! Inicialmente não posso deixar de me manifestar o meu descontentamento e a minha 

tristeza com os atos ocorridos em Brasília, no dia oito de janeiro de 2023. Ao assistir pela 

televisão, homens e mulheres, muitos pais e mães destruindo o patrimônio e, na verdade, 

tentando destruir as instituições, fiquei me perguntando a educação concedida a seus filhos e 

filhas e com que moral vão cobrar deles atitude sobre a legislação brasileira. Que pátria, que 

valores e de que famílias estão se referindo? Com certeza não é a da nossa concepção, construída 

no respeito e nos valores democráticos. O mundo ficou estarrecido diante da conduta das pessoas 

que adentraram para dentro das, nas casas dos três poderes, destruindo tudo o que viam pela 

frente. Em hipótese alguma devemos aceitar a tentativa de uma intervenção militar ou um golpe 

de estado em nosso país, que ficou bem caracterizado nas invasões dos prédios dos três poderes 

em Brasília, no dia oito de janeiro de 2023. Por isso, Nobres Colegas e os que me ouvem, desde 

o ano passado tenho me posicionado nesta tribuna como um defensor pleno da democracia, pois 

embora ela tenha as suas fraquezas, é sem sombra de dúvida o melhor sistema para nós 

vivermos. Dito isso, trago agora algumas colocações sobre a importância de um terminal 

rodoviário para uma cidade. Um terminal rodoviário cumpre um papel essencial no sistema 

rodoviário, conecta municípios e estados e atua como local de transferência entre a macro 

mobilidade e a micro mobilidade. Tais características reforçam a necessidade de o Poder Público 

reconhecer e certificar o terminal rodoviário como um agente central da mobilidade, incluindo 

esse local na política de planejamento urbano da cidade. Em uma localização adequada, o 

terminal rodoviário contribuiu para, aliás, contribui para a promoção de uma mobilidade mais 

sustentável, garantindo o acesso de um maior número de pessoas ao sistema de transporte e 

aumentando a eficiência desse sistema. Ao possibilitar a transferência eficaz e segura dos 

passageiros do início ou do fim de suas viagens, o terminal contribui para o bom funcionamento 

do trânsito na cidade, otimiza o uso e a ocupação de espaços urbanos e aumenta a segurança das 

ruas de seu entorno, pois atrai um maior circulação de pessoas e novos pontos de comércio e 

serviços. O estabelecimento do terminal rodoviário como ponto oficial de embarque e 

desembarque é, portanto, fundamental para a organização do espaço urbano e para aumentar a 

qualidade de vida dos cidadãos. Nesse sentido, é essencial reforçar a atuação do Poder Público 

na organização desse espaço que impacta profundamente na gestão da cidade. Um terminal 

rodoviário promove cidadania, a mobilidade e é peça fundamental na construção de uma cidade 
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mais inteligente. Se somos ou queremos ser uma cidade inteligente e menos poluente, trabalhar 

no sentido de termos um terminal rodoviário é um elemento essencial na engrenagem de nossa 

cidade. E, se fizermos um aprofundamento do tema, veremos que as cidades inteligentes hoje, 

são as que privilegiam o transporte coletivo, as que se preocupam preferencialmente com o 

transporte, não, desculpe, não as que se preocupam preferencialmente com o transporte do carro 

automotor individual. Além disso, também temos que olhar para o pedestre, ele faz parte do 

trânsito. A legislação deixa isso bem claro: o pedestre como elemento privilegiado. Por isto, 

garantir a segurança do pedestre é essencial em uma cidade. Nos últimos dias, houve a mudança 

de endereço para a compra de passagens em nossa cidade. Agora está junto a uma loja comercial, 

com pouco conforto aos passageiros. Como sabemos, as pessoas com menor poder aquisitivo ou 

que não possuem carros são as que mais dependem deste meio de transporte para se deslocar 

para outros municípios. Já que a licitação feita pelo Daer não teve interessados, conto com a 

sensibilidade da Administração Municipal em viabilizar um espaço físico com maior conforto 

para ao público que necessita se deslocar de ônibus para outros municípios. Como último assunto 

da noite, quero comentar sobre a indicação que protocolei ao Senhor Prefeito Municipal para 

recolocar a galeria dos ex-prefeitos no hall de entrada do Centro Administrativo Ângelo Araldi.  

Senhor Presidente, já me manifestei em outros momentos e repito hoje, que a história dos 98 

anos de nosso município passa, e muito, pelas pessoas que estiveram como prefeitos de nosso 

município e muito contribuíram para o nosso desenvolvimento e progresso. As galerias dos ex-

prefeitos é uma homenagem e um sinal de gratidão, que eterniza o agente administrativo e retira 

do anonimato quem tanto lutou e trabalhou para construir a linda história de Flores da Cunha. 

Não acho correto que os quadros dos ex-prefeitos estejam empilhados na capela no Centro 

Administrativo Ângelo Araldi. Nobres Colegas e povo que me ouve, acredito que não é esse o 

tratamento que devemos dar para todos os ex-prefeitos que tanto trabalharam pelo nosso 

município. Para ilustrar a minha fala, nesta Casa, no ano passado, através da Vereadora Silvana, 

aprovamos a Galeria das Mulheres, mostrando o quanto é relevante dar destaque e, também, 

encorajar as mulheres para participar da política em nosso município. Acreditamos que a retirada 

das galerias dos ex-prefeitos se deu para possibilitar a reforma e a repintura do espaço. Por isso, 

contamos com a sensibilidade da Administração no sentido de recolocar a galeria dos ex-

prefeitos no hall de entrada do Centro Administrativo Ângelo Araldi. Seria isso por hoje, 

Presidente. Obrigado pela atenção! Boa noite a todos! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: A palavra está à disposição do Vereador Luiz André de 

Oliveira.  

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

boa noite a todos os Vereadores, Vereadora; também gostaria de destacar a presença do nosso 

Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, o Presidente do MDB Élio Dal Bó; a imprensa, na pessoa 

do Rouglan; Valdecir Paulus, nosso Vice-Presidente do Republicanos de Flores da Cunha; e, 

também, ao nosso mais assíduo participante aqui da Câmara dos Vereadores, o nosso amigo 

Bassani. Quero antes de tudo, Senhor Presidente, agradecer a Deus, por mais um ano da gente 

estar aí, que Deus nos agraciou com mais um ano. Muitas pessoas conhecido nosso acabaram, 

esse ano passado, perdendo a vida e a gente tem que agradecer pela oportunidade de estarmos 

vivo e poder estar continuando nosso trabalho em prol da nossa população. E desejar a você, 

Presidente, muito sucesso, que Deus venha a abençoar mais e mais do que você já é, tá? E dizer a 

vocês que hoje o assunto que eu trago aqui é sobre a minha indicação no loteamento Dei Fiori. 

Muitas pessoas têm nos procurado desse bairro e é um dos únicos bairros, Prefeito, que nós não 

temos um local de lazer para as criança e também os adultos que vai acompanhar as criança, para 

que eles tenham um momento de lazer e poder estar ali fazendo suas atividades físicas. Então 

venho aqui encarecidamente pedir ao senhor, o planejamento, que se dê uma olhada nesse 

quesito ali pra aquele bairro ali, pra que a gente possa estar disponibilizando um espaço para que 

as crianças principalmente tenham um lugar para brincar e fazer suas atividades. Também 

gostaria de destacar hoje, se começou no, o esporte, o ano, o ano esportivo, tendo a competição 
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do futebol sete. E destacar a coragem de muitos de colocar, se fazer time, porque é muito difícil 

de se fazer time. E nós temos atualmente nesse campeonato são 16 equipes na série A que estão 

disputando e 18 equipes na série B, inclusive eu vereador fujo dos padrões de atleta, mas estou lá 

dando meus talagaço. E dizer que são, entre comissão técnica e jogadores, são 510 pessoas 

envolvidas. É bastante pessoas! E me chama atenção nesse final de semana é que muitos jovens, 

os jovens, Vereador Clodo, que esteve também lá acompanhando, na Linha 60, pode perceber, 

bastante jogadores novos estão formando as suas equipes para poderem jogar e isso é muito 

importante. Talvez se começamos por ali resgatar o nosso futebol de campo, que era futebol de 

campo bastante grande e as comunidades elas se envolviam e a comunidade se envolvendo traz 

recurso pra dentro da comunidade, essa que é a intenção, não deixar morrer o esporte na nossa 

cidade. E eu quero parabenizar o, o Wagner Do Canto, também o Ezequiel que passa seus 

perrengue pra poder fazer o esporte na nossa cidade. O futebol principalmente é aquele que mais 

traz desavença, o pessoal fica descontente muitas vezes. Eu pude acompanhar um diretor de 

time, que ele queria conversar com o setor de esportes, que ele estava meio descontente em 

certas situações. E numa conversa bastante franca, recebendo as pessoas, dando a oportunidade 

dela se explicar, delas botar pra fora seu descontentamento e, também, tendo a oportunidade do 

DMD também se explicar e colocar o que que está acontecendo. E, de uma forma bem amigável, 

simples, o Ezequiel conseguiu colocar pra ele e ele saiu de lá feliz com o que ouviu, porque 

muita das vezes a gente não pode simplesmente ouvir, ouvir algo e levar pra frente aquilo. 

Talvez é uma inverdade que vai se acabando, afetando os outros. Aí o que que vem sempre? Ah, 

eu não vou botar mais time porque há favorecimento. E não há favorecimento! Isso deixou muito 

claro o Ezequiel na conversa, que não há favorecimento para ninguém! Inclusive foi reformulado 

o novo, o novo regimento, o novo, pra nós poder não estar havendo esse tipo de dúvida na 

cabeça das pessoas. Inclusive eu comentei, na oportunidade, que favorecimento era uma palavra 

bastante pesada e que nós não podíamos levar pra esse lado. E dar oportunidade pra todos, de 

maneira igua, independentemente de nome, a gente tem que fazer isso daí pra que o nosso 

esporte venha a crescer cada vez mais. E está crescendo, porque temos várias modalidades 

novas, é um núcleo também. Então assim, é várias modalidades novas que está sendo 

implementadas, valorizando o esporte na nossa cidade de Flores da Cunha. Então era isso. 

Gostaria de encerrar, agora o Bassani saiu, ele está de aniversário amanhã e eu gostaria de 

desejar felicidade pra ele e que muitos e muitos anos ele venha a ter pela frente. Era isso pessoal. 

Muito obrigado e tenham todos uma boa noite!  

PRESIDENTE DIEGO TONET: A palavra está à disposição da Vereadora Silvana De Carli.  

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

nosso Prefeito Municipal César Ulian, obrigada pela sua presença e também estar aqui na 

abertura desse ano legislativo, prestando contas do trabalho que vem sendo desenvolvido e 

estamos acompanhando. Com certeza é uma evolução pro nosso município, diversas obras 

importantes e que há muito tempo a gente aguardava também. E dizer ao nosso Presidente 

Diego, desejar um ótimo trabalho durante a condução nesse ano da Presidência. Com certeza a 

gente tem o propósito de abrir a Casa para o povo, proporcionar ações que façam que o nosso 

povo florense venha até aqui e conheça o trabalho dos Vereadores e, também, possa utilizar 

dessa estrutura que está disponível. Então são diversas ações aí que estamos pensando juntos 

também, através da Procuradoria da Mulher e, também, de outras comissões pra dar vida também 

a esse espaço aqui. E aproveitar, antes de iniciar a minha fala dessa tribuna de hoje, alguns 

questionamentos que o Vereador Vitório trouxe aqui nessa tribuna a respeito da sala de venda de 

passagens, porque afinal nós não temos rodoviária desde 2015 aqui no município. Então é um 

problema que vem se arrastando há muito tempo e que também outros administradores poderiam 

ter trabalhado nessa questão de viabilizar um espaço daí um pouco, viabilizar que alguém 

tomasse a frente pra continuar com uma rodoviária. Então hoje a gente sabe que o problema está 

ali, mas também tem a preocupação do nosso Executivo, que nos falou anteriormente, de 

conseguir um local pra que também os que utilizam o transporte tenham uma qualidade sim, de 
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poder aguardar um ônibus com espaço coberto, com banheiro. Mas a gente tem também muitos 

entraves nesse período e que o Município também não pode abraçar tudo pra ele coisas que não 

são do Município, né, Prefeito? A gente sabe que o Daer é responsável pela rodoviária, nós 

temos o Estado então que também pode nos auxiliar nisso. E hoje a gente tem aí o Vice-

Governador que é do MDB, então a gente pede também aos Vereadores que também façam esse 

esforço, aí um pouco façam uma indicação ao Estado, que possa se juntar nesse trabalho que está 

sendo feito de resolver esse problema o quanto antes. E quanto às galerias também dos ex-

prefeitos, eu já tinha respondido isso ano passado quando o Vereador fez a indicação, que sim, 

terão o local adequado, se está fazendo um trabalho para readequar os quadros. Agora, nesse 

momento, está se trocando toda a fiação elétrica ali no Centro Administrativo e, depois disso, 

serão recolocados. E falando então um pouquinho do que eu desejo pra esse ano nesse trabalho 

de Vereadora, algumas bandeiras que eu tenho sempre defendido e trabalhado e que queremos 

enfatizar ainda mais principalmente do idoso, que a gente tem aí o Centro de Convivência até 

que enfim, né, Vereador, Prefeito, saindo do papel, um sonho aí de muitos e muitos anos, de 

muitas promessas não cumpridas e que vai sair do papel e vai atender nossos idosos. Então nós 

temos aí a novidade que agora, em março, já inicia o Conviver. Eu estive falando com a 

Secretária de Desenvolvimento Social, a Michele Lusa, nos passou então o investimento 

aproximadamente, só pra atender o Conviver será de mais de 400 mil por ano. Então aquele 

projeto que hoje está aqui na Casa, de 250 mil, do deputado Pedro Westphalen, não foi usado o 

recurso o ano passado, então vai ser utilizado esse ano, por isso tem que ser aberta a rubrica 

novamente pra utilizar ele e, também, contribuir aí com o custo que vai ser da, do investimento 

dos, do atendimento aos nossos idosos com o projeto Conviver. E pra isso, pra também auxiliar 

nessa questão financeira de toda essa estrutura que vai ser construída, a gente começou uma 

mobilização aí no passado, com a campanha dos impostos, do imposto de renda, pra que esse 

valor fique aqui no município. É um valor considerável que está indo a Brasília, que depois a 

gente tem que ir lá buscar através das emendas, que podia ficar aqui diretamente nos fundos, 

tanto da Criança e do Idoso, e contribuir com essas ações. Então nós iniciamos esse trabalho ano 

passado, fizemos visitas a algumas empresas, inclusive uma empresa que a gente visitou, que foi 

a Hidrover, já deu o retorno de depositar um valor também pro Fundo do Idoso, que não estava 

previsto pra ela, ela ajuda algumas associações em Caxias, então a gente conseguiu que esse 

valor ficasse aqui. E a ideia nesse ano é intensificar isso, visitando novas empresas, que esse 

valor fique. E também daí essa campanha que nós vamos lançar aqui na Câmara de Vereadores, 

dia 23 de fevereiro, vai estar unindo o Centro Empresarial, o CDL e os nossos fundos e 

enfatizado na declaração de pessoa física, que começa agora, em março. Então todas as pessoas 

que fazem declaração de pessoa física, modelo completo, podem destinar três por cento pro 

Fundo do Idoso e três por cento para o Fundo da Criança. Isso pode ser feito também se a pessoa 

tem valores a receber de volta, a restituir, só que tu paga agora e depois vem tudo junto no final, 

quando tu receber a restituição vai vim aquele valor que tu pagou agora também. Então a pessoa 

não vai perder dinheiro, ela vai estar fazendo que esse dinheiro fique aqui no Município. Então 

estaremos lançando essa campanha aqui na Câmara e nesse dia também estará aqui o 

representante da Receita Federal, o Gilson, mostrando pra nós um pouquinho dos números, dos 

valores aí que podiam ter ficado no município. O ano passado, só de pessoa física, nós podíamos 

ter recebido 700 mil reais das declarações de pessoa física. É muito, muito valor! E nós 

recebemos em torno de 40 mil. Então é um trabalho muito importante que a gente tem que fazer 

agora, de sensibilizar a população, de disseminar essa informação o quanto antes. E, no dia do 

lançamento aí, então a gente está chamando o núcleo de contadores e núcleos de RH também do 

Centro Empresarial pra que eles façam isso dentro das empresas, vão entregar um bilhetinho 

junto com o formulário de rendimentos, quando a pessoa for fazer a declaração, ela vai ter aquele 

lembrete, ela pode fazer isso. É claro que é uma decisão da pessoa, mas estamos aí mostrando 

pra ela que isso será possível. Então convido já a todos os Vereadores, para o dia 23, pra esse, 

pra essa palestra com o Gilson e, também, o lançamento da campanha e que nos ajudem a levar 

adiante essa informação, atingir o maior número possível de pessoas. Também vamos trabalhar 
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esse ano muito a questão da violência contra a mulher e os temas relacionados a mulher, através 

da Procuradoria da Mulher que foi instalada o ano passado. Já estive também com a Michele, 

conversando, de as mulheres que sofrerem violência, que vierem fazer a denúncia aqui na 

Câmara, elas vão ter o atendimento prioritário também no Creas. Então a gente vai fazer um 

formulário pra encaminhar elas diretamente ali. E nós temos agora algumas agendas pra ver 

algumas questões, por exemplo, os últimos registros de ocorrência eu vi que foram feitos em 

Caxias, porque que a delegacia aqui não está atendendo. Então são algumas coisas que a gente 

vai estar acompanhando e verificando como pode melhorar isso também. E a ideia é nós 

protocolarmos então também nessa, nesse mês, a criação de mais uma comissão aqui na Câmara, 

que seria voltada às pessoas com deficiência. A gente fez a Comissão do Idoso, que sem dúvida 

foi muito importante, através também da formulação daquele Guia do Idoso, onde ali constavam 

todas as informações para o idoso saber onde buscar serviços, onde buscar os seus direitos, a 

gente vai querer fazer isso também com as pessoas com deficiência aqui do município. Então vai 

estar toda a informação num único lugar, através de um guia, onde ela pode saber o que tem 

direito e o que tem disponível aqui no município pra auxiliá-las, também baseado nas indicações 

dos Vereadores Por Um Dia aqui, que trouxeram e, também, através do trabalho que tenho feito 

desde o ano passado para as crianças com autismo, então ali nós vamos colocar também todas as 

informações juntas. No mais era isso. Gostaria de agradecer o espaço, também aos Colegas 

Vereadores, pela parceria. Desejar que continuemos fazendo um trabalho em prol do nosso 

município, dos nossos cidadãos, sempre unidos, pensando pelo bem de todos. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Encerrado o Grande Expediente, passamos ao intervalo de 

cinco minutos para organização da pauta da Ordem do Dia. (Intervalo).   

ORDEM DO DIA 

Não havendo matéria a ser deliberada nesta sessão, encaminho para a Comissão de Finanças e 

Orçamento os Projetos de Lei nºs 005, 006 e 007/2023. 

Passamos, agora, às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Obrigado, Senhor Presidente; 

cumprimentar mais uma vez todas as pessoas que nos prestigiam com a presença e os que nos 

acompanham pelo Facebook. Só comentar pra Vereadora Silvana, que quando eu comentei a 

respeito da rodoviária, eu deixei bem claro no último parágrafo. Já que a licitação feita pelo Daer 

não teve interessados, conto com a sensibilidade da Administração Municipal em viabilizar um 

espaço físico com maior conforto para o público que necessita se deslocar de ônibus para outras, 

outros municípios ou outras cidades. Então o nosso propósito aqui é escutar agora toda aquelas 

senhoras que estiveram também, no começo ali, dialogar, pra encontrar um lugar que seja mais 

adequado para as pessoas conseguirem o conforto para comprarem as passagens, para depois 

viajar. E também, quanto à galeria dos prefeitos, falei com o Daniel, acabou de me passar que 

logo vai estar colocado as galeria. Então a gente já agradece, desde já, a sensibilidade da 

Administração então em colocar de volta as galerias dos prefeitos. Também, Senhor Presidente, 

gostaria de mencionar, que com a sua companhia e a companhia dos Colegas Vereadores Angelo 

e Horácio, a Comissão da Água instituída pelo Projeto de Resolução de nº 04, de 31 de maio de 

2021, esteve conversando na última quinta-feira, dia dois de fevereiro, com o gerente da Corsan,  

Senhor Cristian Welter, que nos passou como está o abastecimento de água em nosso município. 

Segundo o gerente da Corsan, o abastecimento de água em Flores da Cunha está sendo suprido 

pelos 20 novos poços artesianos, com funcionamento de 12 a 13 horas por dia. Precisamos 

enfatizar que a conscientização de toda a população para o uso correto da água potável está 

contribuindo com o abastecimento regular da água em nosso município. Também, segundo o 
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gerente, a comunidade está muito atenta e avisando a Corsan sempre que observa um vazamento 

de água nas redes do nosso município. Como sabemos, a água potável é um bem finito, portanto, 

a tomada de consciência de todas as pessoas é essencial para termos água potável chegando em 

nossas residências todos os dias. E aproveitando, queria parabenizar o Bassani que está de 

aniversário hoje, completando seus 68 anos de idade. Ele não está presente então, mas fica aqui 

as nossas felicitações para o nosso Bassani. Por hoje é isso, Senhor Presidente. Obrigado e uma 

boa noite a todos e todas! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereador Ademir Barp.  

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

Vereadora; cumprimento especial ao nosso Prefeito César Ulian, quem nos acompanha, nos 

prestigia nesta noite na primeira sessão do ano, a imprensa, o Rouglan; o Chefe de Gabinete, o 

Gavazzoni; o Presidente do MDB, o Élio; servidores da Casa e os que nos acompanham através 

das mídias sociais. Também, o assunto também que trago e faço com um comentário também é 

sobre a rodoviária, que não é rodoviária, seria um terminal, então onde a gente foi procurado 

também por muitas pessoas nesse período de pré-instalação e instalação e funcionamento 

naquele local. Então, conforme o Colega Vitório declinou tão bem na tribuna, um terminal é 

muito importante para o nosso município aqui de Flores da Cunha. Todas as possibilidades e 

todos os serviços que são oferecidos passam também pelo terminal não havendo assim a 

rodoviária. É verdade que desde 2015 temos esse problema. Mas, com a extinção da rodoviária, 

passou-se na sala ao lado ali, o que não teve grande impacto, grande estrangulamento de todos os 

serviços que eram oferecidos aí. Então, ainda assim, tinha já um certo conforto, um certo serviço 

sendo oferecido. E agora, com essa mudança não só do local, mas também do local das 

passagens e que nem comentávamos antes, com as pessoas que estiveram aqui, trazendo as suas 

reivindicações, a gente entende que não só o local de venda, mas também, né, Prefeito, o local de 

embarque, que geralmente as pessoas procuram que seja próximo. Então a gente também solicita 

ao Prefeito Municipal, ao Executivo todo, todo o Planejamento, para que possa sim oferecer 

agora um serviço melhor e resolver todos esses problemas. A gente sabe que municípios menores 

não têm muito mais essa tradição de termos uma rodoviária, mas temos que dar um jeito no 

terminal. Também falando do binário, também as pessoas nos procuram, era óbvio que ia 

acontecer e infelizmente, não sei, coincidentemente aconteceu, né, Prefeito, junto com essa 

mudança da rodoviária, o que causa uma confusão também não só nos pedestres, mas também 

nos nossos motoristas. Eles nos procuraram, principalmente a este Vereador, por causa da 

Anúncio Curra com a 25 de Julho aqui, no horário que são de rush ali do nosso município, então 

nas seis da tarde, e o, a gente imagina que possa haver uma adequação, algumas modificações e 

algum, implantação de talvez alguma mudança ali também no binário. Também nos solidarizar 

com a família do Nei Manosso, já foi vice-prefeito aqui no nosso município e acabou perdendo o 

Ianick ali, o nosso atleta que tanto, tanto jogou pelos nossos gramados aqui, então as nossas 

condolências, os nossos sentimentos por essa grande perda. Por ora era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra a Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigado, Senhor Presidente! Gostaria de falar um 

pouquinho sobre a audiência da saúde que aconteceu aqui nessa Casa nessa semana, da nossa 

comissão, Vereador Angelo o Presidente, faço parte eu, o Vereador Vitório. Então muito 

importante os números que a nossa Secretária de Saúde Jane apresentou. E quero aqui agradecer 

o nosso Prefeito, por todo o empenho e dedicação que tem dado à saúde do nosso município. 

Hoje nós estamos aí com 21,15% do orçamento sendo investido em saúde, em atendendo bem as 

nossas pessoas, sendo que o limite que é exigido pela lei é 15%, então nós estamos investindo a 

mais do que a lei obriga e isso é muito importante. Também nos passou que esse ano a ideia é 

tentar zerar a fila das cirurgias de baixa e média complexidade aí, que é através dos recursos das 

emendas dos vereadores. E um dado assim que é, sempre surpreende, a quantidade de 



 

Anais 2.743, da Sessão Ordinária do dia 06 de fevereiro de 2023. 348 

atendimentos que o nossos postos de saúde fazem. Nos últimos três meses, nos últimos quatro 

meses, então que sempre é feito a cada quadrimestre essa audiência, foram 109 atendimentos 

com os profissionais de nível superior, médico, dentista, 109 mil atendimentos, sempre erro nos 

números, né, Vereador Clodo, de nível superior. Então aí tem dentista, tem médico, tem 

psicólogo e no ano todo foram 288 mil atendimentos. Então aí se nós temos uma população de 

trinta e poucos mil, pra ver quantas vezes às vezes a mesma pessoa busca o atendimento no posto 

de saúde. E isso também mostrou que os nossos indicadores continuam subindo, mais uma vez aí 

o índice Previne Brasil ficou em nove e oitenta e quatro, aumentou referente ao quadrimestre 

anterior, que são aqueles indicadores feitos através dos agentes de saúde que visitam a nossa 

população e que acompanham diariamente aí a vida das pessoas. Também quero informar os 

Colegas Vereadores, que estarei indo a Brasília na semana que vem, a pedido do nosso hospital 

e, também, representando essa Casa. A gente sabe a importância que é também a saúde 

financeira do nosso hospital e se nós conseguirmos recurso lá, alivia também aqui o Município, 

que precisa de certa forma auxiliar. Sempre que está numa situação complicada, o Município 

sempre ajudou, mas também temos muitas demandas cada vez mais crescentes no município. 

Então a ideia é tentar buscar o maior volume possível de recursos em Brasília. E nos solidarizar 

também com o nosso município vizinho de Nova Pádua, pelo que aconteceu aí na última semana, 

a gente passou por isso dois anos atrás aqui também, que vários parreirais caíram. É um, é um 

baque muito grande na economia, a gente sabe que tem muitos também que investem aqui no 

nosso município, afeta diretamente também Flores da Cunha e desejar força a eles, que a gente 

sabe o quanto o nosso agricultor é importante e o quanto ele é guerreiro nessas horas. Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra o Vereador Clodomir José Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente, Caros Colegas Vereadores, 

Vereadora; público presente. Eu começo aqui parabenizando o Senhor Presidente Diego, a toda a 

Mesa Diretora, o Vice Luizão, Secretário Angelo, Vereadora Silvana, pela composição da Mesa, 

e desejar a vocês um ótimo trabalho nesse ano 2023. Quero também agradecer aos Colegas que 

me escolheram como Presidente da Comissão de Constituição e, também, na Comissão de 

Finanças. Que nós possamos juntos realizar nosso trabalho, fazer um grande trabalho durante 

este ano aqui nesta Casa. Eu aproveito também, na presença do Prefeito, parabenizar pela 

coragem, pela coragem de fazer essa mudança no nosso trânsito que era tão, tão requisitada. E eu 

lembro, que lá em 2018, eu propus até a implantação do sistema pago na nossa cidade. Mas eu 

quero dizer aqui, parabenizar a equipe, toda a equipe, desde quinta-feira trabalhando, todos os 

secretários, alguns dos Colegas Vereadores também auxiliando nessa implantação do binário na 

nossa cidade. Nós sabemos que toda alteração, toda mudança causa alguns constrangimentos, 

infelizmente tem algumas pessoas que não aceitam, elas, elas parece que elas vivem no 

mundinho delas, que nada pode ser alterado, tudo tem que seguir a sequência da manhã à noite. 

Então a mudança traz desconforto, com certeza, mas nós temos certeza absoluta que o projeto é 

muito bom, é ótimo pra cidade. E, em poucos dias, todos estão já habituados com o sistema de 

rotatividade na cidade e o fluxo terá condições de ser ampliado bem mais rápido, que a gente 

possa todos nós contribuirmos, é espalharmos as notícias boas. Durante o final da semana, até eu 

acompanho muito o Face, vendo pessoas que sempre foram críticos extremos do governo atual 

elogiando. Então é sinal que as coisas estão acontecendo, as coisas boas estão acontecendo. Eu 

não queria estar na tua pele, eu sei que, que muitas pessoas não entendem nessa maneira, ficam 

criticando, mas logo, logo vai estar tudo funcionando e as pessoas vão lhe agradecer, agradecer 

ao Executivo Municipal por ter tomado essa decisão. É uma decisão antipolítica, eu diria, que 

nenhum gestor gostaria de fazer, mas a necessidade e a hora trouxe pro senhor fazer essa 

mudança. Então parabenizar toda a equipe e dizer com certeza que será o melhor pro nosso 

município. No mais era isso. Desejar uma boa semana a todos e obrigado, Presidente! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra o Vereador Carlos Forlin.  
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VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público aqui presente, cumprimento aqui a imprensa, demais funcionários dessa 

Casa, o Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni; o Élio Dal Bó, Presidente do MDB; nosso 

Ilustríssimo Prefeito César Ulian que se faz presente na sessão de hoje. Inicio essa minha fala, 

Senhor Presidente, parabenizando você, a mesa, a nova Mesa Diretora aqui “compunhada” pelos 

Colegas Vereadores, muita serenidade, sabedoria e principalmente humildade a frente desta Casa 

aqui que nos representa, representa todo o Poder Legislativo de Flores da Cunha e 

principalmente a comunidade. Da mesma maneira, eu quero aqui pegar um gancho dos Colegas 

Vereadores, me solidarizar juntamente com a família do Ianick Manosso, pelo seu passamento. 

Tivemos aqui o Clóvis Boff, o empresário do ramo gastronômico aqui, mais conhecido como a 

L’osteria Del Gallo. E tivemos, agora há pouco aqui, fico surpreso, o passamento também do 

Maximiliano Bulla. Então fica aqui registrada as nossas condolências, admiração por pessoas 

que fizeram também pelo município, dentro da sua forma de prestar o seu serviço, contribuíram 

com o desenvolvimento desse município. Então bom retorno a todos, a todos os Colegas! Que a 

gente possa ter um ano aqui muito produtivo com entregas pra comunidade. E, também, 

comentar um pouco aqui sobre o binário. Eu estive, eu acho que uma boa parte aí, onde é a praça 

que eu comercializo as frutas, que é sabido aqui por todos e todos os Colegas, eu pude ouvir 

muitas pessoas, acompanhei, achei que ia ser um, até mais conturbada essa condução aí do nosso 

cidadão se deparando aí com as mudanças, mas o pessoal aqui de Flores da Cunha, nosso 

cidadão é muito prestativo e com certeza está se adaptando aí ao nosso binário. Quanto à 

rodoviária também, eu não posso me abster aqui de falar também, Prefeito, porque eu estou na 

esquina lá e muito foi cobrado também da minha pessoa, mas é que como a gente já falou aqui 

pra eles no início da sessão, tudo tem seu tempo e com certeza aqui eu acho que todos os 

Vereadores se comprometeram, juntamente aí com a comunidade, buscar uma melhoria, buscar 

uma forma aí de reduzir esse impacto negativo que as pessoas estão passando pra nós aqui, 

perante essa, esse embarque e desembarque de passageiros e ônibus em cima da pista de 

rodagem. Então com certeza aqui eu acredito que ninguém quer isso principalmente na frente das 

suas casas ou os seus comércios, mas é como foi falado, infelizmente onde tu colocar, vai dar 

problema. Então aqui agradecer, agradecer a todos as falas aqui dos Vereadores que me 

antecederam. E finalizo aqui agradecendo mais uma vez. Muito obrigado! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra o Vereador Angelo Boscari Junior.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa noite, Presidente, Colegas 

Vereadores, pessoas já citadas no protocolo. Quero primeiramente agradecer em, na condição de 

Presidente da Comissão de Saúde e Educação, aos participantes da audiência pública dos 

demonstrativos contábeis aí da Secretaria de Saúde, onde pudemos apreciar os números, quase 

22% do orçamento total do Município investidos em saúde. Isso é louvável, é importante 

também que a comunidade saiba, é importante dar transparência a esses dados de que o 

Município vem investindo em saúde, o momento da audiência pública também serve para que a 

gente possa fazer questionamentos, pudemos fazê-los, questionar sobre fila de espera nas 

cirurgias, sobre investimentos, sobre consultas e a saúde vem andando bem. Claro, nada é 

perfeito, muitas melhorias a serem feitas e o nível de exigência é cada vez mais alto dentre os 

munícipes, mas a Secretária nos demonstrou aí que vem fazendo um trabalho e que temos boas 

notícias aí pro ano que, pra este ano, talvez até venha a ser zerada a fila de cirurgias, também 

com o papel dessa Casa sendo fundamental, enviando pra lá, pra Secretaria, as emendas 

impositivas. Então agradecemos a todos que participaram. Quero falar um pouco sobre o binário 

também, é o assunto do momento. Eu vi com ótimos olhos, eu estive trabalhando, auxiliando na 

tarde de quinta e estive rodando muito, como faço todos os dias, pela cidade. Acho que vai dar 

uma fluidez maior pro trânsito, faz parte da evolução, críticas pontuais, coisas a serem 

melhoradas, mas é uma questão de adaptação também da comunidade e tenho certeza que a 

maioria vai se adaptar e vai gostar, muitos ainda não entenderam. Mas a evolução é assim, nosso 

município cresce e recebe gente nova todos os dias, então a gente precisa pensar como um 
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município maior. A questão da Caxiense, da rodoviária, enfim, também foi questionado como 

todos os Vereadores, tenho que dar aqui também a minha contribuição, tenho que falar pra os 

meus, pra comunidade que me cobra, que os processos devem seguir um rito, a gente tem que 

correr atrás da melhoria e ninguém está acima da lei. A empresa não pode também fazer como 

ela quer e muitas vezes eles fazem do jeito que eles querem, parando com veículos em locais 

inapropriados, cabe a fiscalização ir lá e tentar organizar isso aí. Mas eu tenho certeza que o 

Poder Executivo não está fechando os olhos pra isso, porque é algo muito nítido, uma via muito 

movimentada mesmo, o que não pode, não pode ficar sendo obstruída por uma empresa, por 

interesses particulares. Então a gente está trabalhando e cobrando. Hoje o Prefeito já deu 

explicações aqui pra todos os Vereadores e, também, pra comunidade, que com, no mais breve 

possível, vai solucionar esse problema. E sim, a gente tem que dar acesso e dar condições aí pros 

passageiros conseguirem tomar suas conduções. Era isso, Presidente! 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Ainda em tempo, gostaria de registrar a presença do Valdomiro Viasiminski, ex-

vereador desta Casa, também atualmente Diretor de Obras do interior, o Miro que trabalha 

bastante, Miro, agora, a questão da safra da uva aí a demanda é bastante grande e daí tem que se 

virar, né, Miro? Parabéns pelo trabalho! E também, gostaria de destacar que essa semana tive 

oportunidade de visitar a comunidade de Otávio Rocha, os moradores, colocando sempre nosso 

gabinete à disposição, também o bairro União e, também, o Centro estive visitando, ouvindo das 

pessoas certas demandas, que muita das vezes se torna inviável. Todo mundo quer pensar pra 

ela, o coletivo se pensa muito pouco, as pessoas querem resolver o problema delas, mas 

infelizmente não é assim que funciona. Também estive, na quinta-feira, auxiliando ali desde as 

cinco e meia da manhã, levantamos cedo, isso é importante, valorizar a nossa população, estar ali 

parceiro, lado a lado. E dizer, Prefeito, que o momento que eu fiquei trabalhando até dez, dez e 

vinte da manhã, teve umas cinco, seis pessoas que entraram errado. Mas quando nós 

abordávamos, falávamos pra ela, de pronto, ninguém se chateou, ninguém ficou bravo, já tomou 

o destino correto, isso que é um sinal muito positivo de que certamente as pessoas estão 

entendendo e que vai ser o melhor para o nosso trânsito no nosso município. Então era isso. 

Muito obrigado e tenham todos uma boa noite e uma boa semana! 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Obrigado, Presidente! Quero comentar também aqui, em nome 

da bancada do PDT, sobre o passamento do Ianick Manosso, filho do nosso companheiro, ex-

vereador e ex-vice-prefeito Nei Manosso, um rapaz que era um guerreiro, muito trabalhador, 

referência aí no esporte, um guri que vai deixar saudades aí, que nos deixa precocemente. 

Também o Clóvis Boff, hoje, é Clóvis o nome dele, né? Alguém que, um empresário que 

auxiliou muito no desenvolvimento da gastronomia e do turismo no município, que também nos 

deixa, prestamos aqui nossas condolências à família. Participei no final de semana no Mississipi 

Delta Blues Fair, um evento muito bem organizado, com bastante público, que agregou muito ao 

município com a cultura do blues americano, além de muito mais elementos culturais, artísticos e 

musicais. Um evento agregador que trouxe muita gente, que esteve também em sintonia com 

nossa cultura local, com a dança, o artesanato, a gastronomia, cervejas artesanais, a boa comida 

de Flores da Cunha, até a confecção de um tapete de Corpus Christi lá, com uma imagem do 

evento, de um blueseiro americano tocando gaita de boca. Essa sintonia que agregou aqui a 

cultura do município é muito importante e com certeza isso contribui pro sucesso do evento e 

agrega e potencializa o nosso turismo. Flores da Cunha ganha muito com eventos desse porte. 

Então parabenizo a todos os envolvidos, todos os organizadores da Secretaria de Cultura do 

Estado, a Secretaria de Turismo do Município, a cultura do município, a Apac, Associação de 

Produtores de Arte e Cultura, que não mediram esforços pra que acontecesse, quem inscreveu o 

projeto, a todos os artistas locais que foram lá, fizeram muito bonito, mostraram que Flores da 

Cunha também tem boa música, tem dança, tem cultura, tem arte, então parabéns a todos. Um 

evento que mobilizou muita gente e que com certeza vai deixar saudades e que vai chamar aí pra 
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novas edições. Fico muito feliz, foi um sucesso e eu agradeço a todos que participaram, de uma 

forma ou outra, o município ganha sempre. E já quero convidar também a todos para que no 

domingo, dia 12, participem do Domingo na Praça, também é uma iniciativa da Apac, um evento 

pra família, é um evento que traz todos esses elementos culturais também, além de música, dança 

e confraternização num ambiente, um espaço familiar, que é a praça Nova Trento. Esperamos 

que o tempo colabore, que seja um domingo produtivo pra tomar um sol, pra ouvir boa música, 

valorizar os artistas locais e formar esse público de entretenimentos do nosso município. Eu 

agradeço e convido a todos aí para que participem no Domingo na Praça. Era isso. Obrigado, 

Presidente! 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Obrigado, Presidente! Só pra complementar a minha fala anterior, queria aqui 

parabenizar o Prefeito pelas, pela quantidade de obras iniciadas e dando continuação do ano 

passado pra cá, janeiro favoreceu ao trabalho dos nossos colaboradores, devido ao tempo 

também que ajuda bastante. E eu quero aqui, em especial, destacar o nosso Diretor de Obras 

Miro, na semana passada então eles andaram lá por São Gotardo, fizeram um arrastão, 

arrumaram praticamente todas as estradas de chão lá de São Gotardo, principalmente a estrada 

Zilmar Cecconelo, que há muito tempo necessitava de um trabalho mais amplo, com abertura, 

com cascalhamento. Então a comunidade de lá agradece, Miro, o Executivo, pelo atendimento e 

que as obras continuem a todo vapor. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Encerradas as Explicações Pessoais, passamos aos Informes 

da Presidência. Durante o recesso parlamentar, estive representando esta Casa no evento “É 

Tempo de Vindima”, ocorrido no dia 20 de janeiro, na Slaviero Uvas. 

Agradecendo a presença de todos, especialmente do Prefeito Municipal César Ulian, que nos 

acompanharam durante a sessão e a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária desse 

dia 06 de fevereiro de 2023, às 19h38min. Obrigado! Boa semana a todos!  
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