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SESSÃO 2.745 – SESSÃO ORDINÁRIA 
22 de fevereiro de 2023 

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

plenária ordinária deste dia 22 de fevereiro de 2023, às 18h06min. Saúdo a presença dos Colegas 

Vereadores, da imprensa, do público presente nesta sessão e a todos que nos acompanham 

através do Facebook da Câmara de Vereadores.  

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 ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 013/2023, que encaminha o Projeto de Lei nº 008/2023, que “Autoriza a transferência 

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

R$250.000,00 e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no mesmo valor”.  

Ofício nº 014/2023, que encaminha o Projeto de Lei nº 009/2023, que “Define as atividades 

insalubres e perigosas para efeitos de percepção do adicional correspondente e o respectivo grau 

e dá outras providências”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2023, de autoria dos Vereadores Carlos Roberto Forlin, 

Luiz André de Oliveira e Clodomir José Rigo, que “Concede licença ao Prefeito Municipal para 

ausentar-se do município no período de 23 de março a 04 de abril de 2023, para viajar à 

Taiwan”.  

Indicação nº 013/2023, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que estude a possibilidade de instalar os semáforos que estão sendo retirados das ruas 

centrais (binário) nos cruzamentos mais movimentados das escolas públicas e privadas de nossa 

cidade e, em especial, na Escola Estadual de Ensino Médio São Rafael. 

Indicação nº 014/2023, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal o reparo de um buraco na rua Maria Sandi Zanandrea, no bairro São Pedro, conforme 

fotos anexas. 

Indicação nº 015/2023, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de uma lombo-faixa na rua Júlio de Castilhos, esquina com a rua Bento 

Gonçalves, próximo ao hospital Nossa Senhora de Fátima, conforme imagem anexa. 

Indicação nº 016/2023, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que sejam providenciados estudos técnicos de viabilidade para a instalação de 

uma estrutura permanente para eventos na praça Nova Trento, popularmente conhecida como 

praça da Corsan, neste município. 

Indicação nº 017/2023, de autoria do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que indica ao 

Prefeito Municipal que providencie a troca da cobertura do corredor que dá acesso à Farmácia 

Básica Municipal, no Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, neste município. 

Indicação nº 018/2023, de autoria da Vereadora Silvana De Carli, que indica ao Prefeito 

Municipal a criação de um espaço para cachorros na praça Nova Trento, conforme imagens 

anexas. 

Indicação nº 019/2023, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciadas a instalação de um redutor de velocidade e a sinalização 

horizontal e vertical na estrada de São Valentin, próximo ao Quiosque do Novello. 
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Indicação nº 020/2023, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que realize obras necessárias para o recapeamento da estrada João Slaviero, que liga o 

distrito de Otávio Rocha ao travessão Carvalho. 

Requerimento nº 001/2023, de autoria dos Vereadores Clodomir José Rigo, Carlos Roberto 

Forlin e Luiz André de Oliveira, que requerem a retirada do Projeto de Decreto Legislativo nº 

001/2023 da pauta da Ordem do Dia da sessão ordinária do dia 22 de fevereiro de 2023, 

conforme artigo 105, do Regimento Interno desta Casa. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS:  

Convite da Prefeitura Municipal de Nova Pádua, juntamente com a Comissão Organizadora da 

15ª Feprocol, para a abertura oficial da Feprocol 2023, no dia 18 de fevereiro de 2023, às 10:00 

horas, no Salão Paroquial de Nova Pádua.  

E-mail da equipe técnica do CREAS de Flores da Cunha, que informa o calendário do serviço de 

abordagem social para o ano de 2023, que ocorre quinzenalmente, nas quintas-feiras, no turno da 

manhã, e encaminha o formulário de encaminhamento dos usuários, para conhecimento dos 

Vereadores.  

E-mail da Coordenadora Estadual na Fiscalização de Trabalho Infantil da Superintendência 

Regional do Trabalho/RS, que encaminha o ofício nº 005/2023 e, em nome do Fórum Estadual 

de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador 

(FEPETI/RS), solicita a divulgação da campanha “Faça parte do Bloco da Proteção”, com foco 

no enfrentamento ao trabalho infantil e à violência sexual. 

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

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Senhor Presidente, parabéns pelo seu 

aniversário; Colegas Vereadores, Vereadora, a indicação nº 19, solicito que seja providenciado a 

instalação de um redutor de velocidade, bem como sinalização vertical e horizontal, pois os 

veículos que lá transitam pela via em direção à BR-116 desenvolvem alta velocidade e o risco de 

acidente é grande, pois o fluxo está aumentando. Solicito que essa indicação seja atendida, pois 

os moradores locais estão preocupados com o risco de acidentes. Certo de seu pronto 

atendimento, agradeço. Era isso, Senhor Presidente.  

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores; comunidade que nos prestigia aqui. Está saindo o som? Também quero lhe 

parabenizar pelo seu aniversário neste dia. E hoje, da minha indicação, ela vem da comunidade. 

E a gente fica muito feliz quando é procurado pela nossa população com ideias, sugestões que 

venham a agregar no nosso município. Então a gente sabe essa questão dos animais soltos e, 

também, com seus donos, que às vezes circulam por espaços públicos e não fazem a devida 

coleta dos, das fezes, enfim, propriamente dita, dos cachorros, então a ideia é propor um espaço 

fechado pra que também eles tenham, quem mora em apartamento possa ter um pouquinho de 

qualidade de vida pros seus pets. Então aí nós temos uma sugestão na praça da Corsan, na praça 

Nova Trento e, também, tem a ideia de colocarem a água, enfim, pra eles, bebedouro, aqueles 

saquinhos de lixo que o pessoal pode então coletar do seu animal, as fezes e, também, tem um 

portão, que fique fechado, porque hoje muitas pessoas acabam deixando os pets entrar ali na área 

das crianças, que é com areia, e depois isso também pode causar problemas de saúde pra quem 

frequenta aí o local. Então é uma sugestão que queremos levar lá ao nosso Prefeito, que vem do 

meu amigo Elton e quero agradecer ele também por ter nos procurado e passar essa sugestão. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigada!  
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PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereador Vitório Francisco Dalcero. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa tarde, Senhor Presidente, 

inicialmente também gostaria de parabeniza-lo pelo seu aniversário. Também cumprimentar os 

Colegas Vereadores, a Vereadora, os assessores, os servidores da Casa, o Daniel, o Kauan, o 

Bassani, pessoas que nos assistem no, pelo Facebook. Defendo hoje a indicação que 

protocolamos ao Prefeito Municipal para que estude a possibilidade de instalar, nos cruzamentos 

mais movimentados das escolas públicas e privadas de nossa cidade e, em especial, na escola 

São Rafael, os semáforos que estão sendo retirado das ruas centrais, do binário. Como sabemos, 

a sinalização luminosa de um semáforo tem por finalidade alertar, advertir ou orientar 

condutores de veículos e pedestres. O semáforo é um dispositivo de controle de segurança tanto 

de veículos como de pedestres e, devido à sua característica de intervir no direito de passagem 

para os diferentes movimentos de veículos ou de pedestres, organiza o trânsito nas intersecções, 

diminuindo conflitos e reduzindo a frequência dos acidentes. Penso que é de fundamental 

importância a instalação de semáforos nos cruzamentos próximos das escolas de nossa cidade e, 

em especial, na escola São Rafael, a fim de ordenar o trânsito nos horários de entrada e saída de 

alunos, professores, funcionários, pais ou responsáveis dos estudantes. Portanto, solicito ao 

nosso Prefeito que considere esta indicação, uma vez que o número de veículos transitando nas 

nossas vias cresce anualmente e necessitamos pensar, com urgência, em alternativas para 

ordenação do trânsito principalmente nas áreas escolares. Obrigado, Senhor Presidente! 

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa tarde, Presidente, também cumprimentando 

pelo seu aniversário; Colegas Vereadores, os servidores da Casa, pessoas que nos acompanham 

também nas mídias sociais. Ocupo esse espaço, Senhor Presidente e Colegas, para fazer defesa a 

uma indicação que já é recorrente, já a fiz também em outras oportunidades e que é respeito do 

recapeamento da estrada lá, que liga Otávio Rocha ao travessão Carvalho, travessão Carvalho-

Otávio Rocha. Então a gente solicita ao Prefeito Municipal e a Secretaria de Obras que realizem 

essas obras necessárias para o recapeamento da estrada João Slaviero, visando preservar e 

melhorar as condições de tráfego desta rodovia que liga o distrito de Otávio Rocha ao travessão 

Carvalho. Considerando as solicitações dos moradores que utilizam daquela via e demais 

condutores, verificou-se que há necessidade de refazer a pavimentação asfáltica nela, pois falta a 

camada de superfície e existem muitos buracos e poderão causar danos aos veículos que 

trafegam naquele local e comprometendo, assim, a base também daquela estrada, daquela via. 

Então já foi solicitado já em outras oportunidades também trazendo essa reivindicação, essa 

demanda da comunidade para esta Casa e a gente torna a pedir que seja feito essas obras aí. 

Então é a única estrada que temos lá na comunidade do travessão Carvalho, é uma comunidade 

grande que tem lá e o único acesso asfaltado é esse aí e a gente está com problemas de estrutura 

naquele asfalto. Então a gente está solicitando o recapeamento daquela via. Por ora era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado!  

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereador Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, quero cumprimentar o Senhor Presidente, parabenizando pelo seu aniversário; e, ao 

mesmo tempo aqui, mencionar ao Chefe de Gabinete Daniel; temos aqui o colaborador da 

Prefeitura na área de, da Cultura, o Kauan, que se faz presente; o Bassani, funcionários desta 

Casa. Faço defesa da minha indicação aqui, Senhor Presidente, na questão onde fui procurado 

por alguns do entorno aí do bairro São Pedro, mais precisamente na rua Maria Zanandrea, aonde, 

conforme imagens no telão (Exibição de imagens através da televisão), mostra o local onde foi 

aberto um buraco, talvez por algum reparo de encanamento, esgoto ou algo parecido e até o 

prezado momento ele não foi tampado por motivos maiores acredito eu. E isso gerou uma 

preocupação até na comunidade em que pessoas que transitam, vão pegar o ônibus, vem, saídas e 

entradas de empresas e tudo mais, a questão de pessoas numa possibilidade dessas quando o 
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ônibus está passando, todos têm conhecimento do local que é e o pessoal às vezes tem que retirar 

e acaba causando um certo incômodo na população e até perigo de, que venha a ocasionar 

alguém de, por ventura cair aí. Então fica aí registrado, a gente pede à Secretaria de Obras que 

interceda através do pedido e que a gente possa solucionar o quanto antes aí mais essa questão 

que vem preocupando a população. No mais era isso. Muito obrigado!  

PRESIDENTE DIEGO TONET: Encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição do Vereador Carlos Roberto Forlin.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Mais uma vez, Senhor Presidente, meu muito 

obrigado pela cedência do espaço. Faço então uso do meu Grande Expediente, o primeiro 

Grande Expediente de 2023, trago um assunto aqui que vou estar passando no telão de grande 

importância pelo menos pra mim, acredito que pra comunidade, pro nosso município, que vem 

de encontro, prestação de alguns serviço, melhorias. Ali, algumas fotos. (Exibição de imagens 

através da televisão). Aonde na semana passada, junto com o Prefeito, estava aqui o Vereador 

Clodo presente, o Daniel Gavazzoni, fizemos a entrega então de uma mini escavadeira 

hidráulica, específico aí pra usar em serviços de pequeno porte, a questão de espaços confinados. 

Aonde uma, uma giratória não consegue fazer o serviço, aí nós temos uma, uma mini 

escavadeira que vem suprir a necessidade e, de alguma certa forma, pensando também, tendo um 

olhar pra agricultura. Eu vejo com bons olhos, pois uma máquina dessas aí, hoje, pro produtor 

rural, ela é, ela é muito eficiente. Sem precisar gastar com hora máquina grande, pesada, a gente 

tem hoje aí então uma mini escavadeira da marca Bobcat que está disponível aí, conforme 

cronograma da Secretaria e do Secretário Lucas, então fazer um registro. Faço aqui meu 

agradecimento ao Deputado Giovani Feltes que, Deputado Federal, foi parceiro aí no valor de 

150 mil reais, aportados ao nosso Município e com certeza valorizar também a contrapartida aí 

que a Prefeitura colocou, pra que hoje a gente pudesse estar aqui, com mais um maquinário no 

estoque da Prefeitura, podendo atender a nossa comunidade e aqueles que precisam. E, de uma 

certa forma, também vai ser muito bem usada pela Secretaria aí, um monte de demanda que tem, 

essa máquina aí, como todas as outras, vão resolver o problema. Também quero falar aqui, trago 

mais um assunto, Colegas Vereadores, parabenizar os setenta anos da empresa Florense. 

Tivemos aí no dia cinco do mês de fevereiro, arquitetos, franqueados, ouso aqui dizer de todo 

mundo, porque como eles não têm só franquias no Brasil e do exterior, principalmente franquias 

no exterior, tivemos aqui então a Floweek, foi a semana florense no nosso município. Fazer um 

agradecimento aqui, em nome deles também, ao pessoal que deixou a questão de pintura, 

limpeza aí do centro, aonde a gente teve um marketing turístico gratuito, eu digo gratuito, porque 

eles percorreram o centro do nosso município, não só a área central, mas os principais pontos da 

empresa, do próprio castelo, visitando, mostrando e muito se encantaram em, nessa questão da 

limpeza, conservação do nosso passeio público, dos nossos meios-fios pintados, então isso a 

gente também tem que, tem que agradecer. Então eu quero só trazer essa informação. Comentar 

um pouquinho, discorrer aqui num breve resumo do que foi esse evento que o município de 

Flores da Cunha acabou sediando, Clube Independente da mesma oportunidade teve essa 

oportunidade de receber a semana Florense em seu espaço. E esse pessoal almoçou na Escola de 

Gastronomia, se hospedou em algum hotel, fez foto de Flores da Cunha, foi ali na antiga fábrica 

Florense, perto dos Correios, pra mais ou menos localizar os Colegas Vereadores, então foi feito 

uma retrospectiva do início, do que foi e o que se tornou. Então os franqueados de 64 lojas da 

Florense, 50 no Brasil e 14 no exterior, estiveram na cidade entre o dia cinco e oito de fevereiro, 

para participar do evento Floweek. Além da abordagem dos temas relativos do dia a dia da rede, 

o ponto alto foi a apresentação da casa Florense instalada, instalada na fábrica, na rua John 

Kennedy, que propõe uma imersão sobre o universo da marca, resgatando sua história e 

projetando seu futuro. As intervenções são percebidas ainda na parte externa, com o restauro da 

primeira fachada da empresa, o tour pelos ambientes internos inicia-se no espaço galeria, como a 
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instalação assinada pelo cenógrafo José Marton, que apresenta de forma lúdica toda a cultura da 

Florense. Como gostava muito bem de expressar o presidente, fundador, Lourenço Darcy 

Castellan, o seu DNA. Filosofia e trajetória. A história se materializa em peças antigas e 

originais, resgatadas de clientes, produzidas desde 53 e um rico acervo de fotos e catálogos. 

Chega-se então a um showroom que traz os lançamentos da marca de 2023. Fechando o tour, o 

espaço em si apresentando um novo modelo de operação na empresa. Um mergulho no 

metaverso da Florense se transforma em uma experiência turística única. A visitação à casa 

Florense é direcionada a grupos de arquitetos de interiores e profissionais de alta decoração. 

Uma empresa que a gente tem no nosso município, que gera emprego, renda, emprega grande 

quantidade de funcionários e trazendo, mais uma vez, colaborando mais uma vez com a 

fomentação do turismo em nosso município. Está aqui um belo exemplo, está aqui um belo 

exemplo de uma empresa privada, trazendo e fortalecendo a marca deles e, ao mesmo tempo, 

dando a contrapartida pro município. Então, Colegas Vereadores, a gente até, é 70 anos, eu sei 

que caberia uma moção aqui de 70 anos, a gente está em contato com a empresa se é de interesse 

também deles, por eles terem uma política um pouco mais reservada da empresa. A gente vai ter 

provavelmente daqui um tempo a questão da nomeação do seu Lourenço em algum, em algum 

lugar de Flores da Cunha, acredito que a família ela pretende manter essa, essa conversação e 

acredita que a gente possa apresentar aqui, dentro desse ano, uma homenagem, esperar fechar um 

ano de, do falecimento. Então quero agradecer aqui a cada um de vocês que me ouviam nesse 

momento. Tiveram mais uma, de uma certa forma aqui, mais uma forma de eu trazer algum 

conhecimento pra vocês e agradeço. E era isso. Muito obrigado!   

PRESIDENTE DIEGO TONET: Passo a Presidência ao Vereador Luiz André de Oliveira pra 

fazer uso da tribuna. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Com a palavra o Vereador Diego Tonet.  

VEREADOR DIEGO TONET: Boa noite, Senhor Presidente; boa noite a todos os Vereadores, 

Vereadora; cumprimento também a todos que se fazem presentes nesta noite, quem nos 

acompanha também aqui, no público que nos acompanha através das redes sociais, a minha 

família que provavelmente também esteja lá me assistindo, uma boa noite a todos! 

Primeiramente eu gostaria de já, de antemão, de agradecer a todos os Vereadores que estiveram 

me felicitando nessa data, é uma data importante também, eu digo, quando a gente completa 

mais um ano de vida, agradecer por estar vivo, pela vida, por estarmos completando mais um 

ano. E já estendo também o meu muito obrigado a todos aqueles que se manifestaram através das 

redes sociais, através de alguma mensagem, seja por whats, por Face, por qualquer forma que 

chegou até mim nesta data, fizeram a diferença com certeza no meu dia. Então muito obrigado a 

todos! E obrigado também por terem confraternizado hoje, antes da sessão, tanto os assessores 

como os Vereadores, todos que puderam estar ali. Como de praxe, o vereador que está de 

aniversário paga a torta, então eu fiz a minha parte também e foi de uma maneira muito alegre e 

feliz que eu fiz isso. Eu queria dizer que hoje também é um dia importante, afinal também é a 

primeira sessão, assim como o Colega Guga falou, que estou aqui neste ano, usando o espaço da 

tribuna. E neste ano também assumi então a Presidência da Câmara, entendo que é uma 

responsabilidade muito grande, assim o fizeram o meu Colega Clodo, Colega Angelo antes de 

mim e sei o quanto é, eu digo, de certa forma, pesado também essa responsabilidade, pois acabo 

representando todos os Vereadores que aqui dentro estão. Então, dentro do possível, a gente 

busca sempre fazer o melhor. E acredito, assim como os meus colegas fizeram anteriormente, 

buscar sempre a equipe estar unida. Como o Colega Clodo já falou algumas vezes, independente 

de partido, eu acho que nós, aqui em Flores da Cunha, temos um diferencial, que é a união entre 

cada um, cada parlamentar, cada vereador que tem nesta Casa busca sempre trabalhar de forma 

unida para que os projetos eles possam ser aprovados. Se algum projeto tem alguma dúvida, a 

gente busca explicações, mas sempre de uma forma coerente, respeitosa entre os vereadores, 

com o Executivo também, mas sempre buscando o bem comum da comunidade. E tenho certeza 

que quando a gente coloca o diálogo acima de tudo e não as diferenças políticas ou as intrigas 
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muitas vezes que a política causa, quem ganha é a comunidade. Quando a gente coloca realmente 

a comunidade em evidência é a comunidade que ganha. Então todas as melhorias que os Colegas 

Vereadores também, no decorrer do ano, acharem que é necessário julgar, em que é necessário 

estar sendo feito junto a esta Casa, estarei sempre de braços abertos e de ouvidos atentos, eu 

digo, para escutar todos vocês. De forma bem humilde, fico à disposição para escutar a todos, 

independente de partido, independente de posições que cada um tenha, estaremos sempre ali para 

ouvir. E uma das missões também que eu tenho pra este ano enquanto Presidente, que eu sempre, 

que seria algo que eu gostaria de deixar talvez pra Câmara de Vereadores, é tentar aproximar um 

pouco mais a comunidade das nossas, dos nossos trabalhos principalmente das sessões. E o 

porquê que eu digo isso? Apenas agora eu estava ali, eu dei uma olhada no Facebook onde 

ocorre a nossa transmissão, o Colega Guga estava falando, eu sei que comigo agora não é 

diferente, não é porque o colega estava falando, mas duas pessoas estavam assistindo através da 

rede social. E aqui dentro nós temos, tirando os assessores, o Chefe de Gabinete Daniel que nos 

acompanha, o Kauan da Cultura e o Bassani, nós temos somente os assessores, não temos, não 

temos nossa comunidade presente. E muitas vezes temas e assuntos muito importantes são 

debatidos aqui nessa Casa, indicações são lidas, são anunciadas aqui e a comunidade sequer está 

sabendo. Às vezes inclusive eles nos cobram durante a semana de coisas que são faladas aqui 

dentro! Então se a gente não chegar e for lá e repetir tudo aquilo que a gente falou aqui, a 

comunidade não sabe, a comunidade não vive a política dentro do nosso município. E eu vejo 

isso como algo, sabe, marcante, sabe, pra Flores! Me magoa, de certa forma, um pouco porque 

não tendo a comunidade nem aqui e nem pela rede social, que é uma forma que também foi 

encontrado utilizando-se, melhorando a estrutura da Câmara, de poder estar transmitindo, ainda 

assim, a informação, as sessões não está chegando através da comunidade. Pra mim, isso é algo 

que eu gostaria de encontrar uma forma de que a comunidade pudesse estar mais presente. E às 

vezes eu brinco também, muitas vezes eu comento, que lá em Nova Pádua, eu já comentei, 

brinquei várias vezes, o município de 2.500 habitantes tem sessões que tem 80 pessoas assistindo 

através da rede social, simultaneamente, 80 aparelhos! Não sei quantos vão lá nas sessões, mas 

tem 80 aparelhos conectados, assistindo somente pelo Facebook, então isso chama muita 

atenção! E o que que eu digo? O município quando a comunidade ela é participativa, quando a 

comunidade está atenta ao que os vereadores estão fazendo, que ela está ali junto e ela cobra, as 

coisas acontecem e acontecem de uma forma que chega mais fácil e é isso que eu sinto falta! 

Nós, como um município de mais de 30 mil habitantes, não temos participação da comunidade 

dentro da política. As poucas vezes que a comunidade muitas vezes nos acompanha ou vem até 

nós, é de certa forma por um motivo de interesse e a gente sabe disso. Nesses dois anos e quase, 

três anos, eu digo agora, iniciando de mandato, foi o que eu pude perceber aqui nesta Casa. 

Todas as vezes que teve um projeto de certa forma, eu diria, polêmico, mas que deixou os 

ânimos um pouco mais acalorados, aí então as pessoas vêm! E por que que elas vêm nesse 

momento e não vem sempre? Fica essa, esse questionamento. Mas encerrando esse assunto, eu 

queria falar também, que na próxima semana estarei também tendo a oportunidade de ir a 

Brasília, acompanhando então o nosso Prefeito César Ulian, para fazer então a peregrinação lá, 

junto aos parlamentares, em busca de recursos para o nosso município. Da mesma forma como o 

Vereador, enquanto presidente, Angelo fez, Luizão fez, Clodo fez, a Silvana junto do hospital, 

também terei a oportunidade e a missão de ir lá. Como já falaram anteriormente, não é uma coisa 

que a gente gostaria de estar lá fazendo. Seria muito bom se o recurso não saísse daqui pra 

depois ter que ir lá, de certa forma, mendigar pra que ele voltasse, mas o sistema funciona dessa 

forma. E se não tem outra solução, precisamos ir lá, que quem não tem voz, quem não é, não 

chora, digamos, não mama! Então nós precisamos estar lá defendendo o nosso município, em 

nome dos vereadores, em nome da nossa comunidade, pra que a gente seja agraciado e pra que as 

obras possam ser atendidas e que o Município consiga ter condições financeiras então de realizar 

tudo aquilo que está planejado e proposto. E também gostaria de citar, estive na Feprocol no fim 

de semana e falei com o deputado federal eleito, o Marcon estava lá, alguns Vereadores também 

eu vi que estavam lá, no sábado de manhã, e aproveitei já pra comentar com o Maurício Marcon, 
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dizendo que na próxima semana estarei indo pra lá e trocando algumas ideias com ele a respeito 

também, já sondando ele sobre recursos que poderiam estar vindo a Flores. O Marcon também, 

há um ano atrás inclusive, fazendo uma lembrança, esteve aqui nesta Casa, justamente no dia do 

meu aniversário, me visitando. Na época, ele era vereador então de Caxias do Sul. E 

aproveitando o Marcon, que ele é muito crítico ao governo federal atual, ao PT, eu queria 

também fazer um gancho e comentar, fazendo um gancho também a uma fala do Clodo, na 

última semana, quando ele indagou sobre a competência de alguns nomes que estão sendo 

colocados junto ao governo federal. E, sim, me deixa de certa forma descontente ver algumas 

nomeações, com salários muito altos lá, e não sei se o currículo seria o suficiente para ocupar tais 

vagas. Eu fico, às vezes eu faço uma analogia e digo: Algum de nós aqui ou da comunidade que 

nos assiste, teria coragem de fazer uma cirurgia com um médico que não tem diploma, que não 

tem formação pra exercer aquele cargo? Eu não teria! Ou de subir num avião onde que o piloto 

sequer estudou pra pilotar o avião? Eu acho que também não teria! Então como é que no 

comando de um país, com mais de 200 milhões de habitantes, certos nomes ocupam aquelas 

vagas que são de extrema importância? E como é que isso, de certa forma, acontece e fica por 

assim? Parece que ninguém, por mais que a gente sabe que tem muita gente vendo, mas a coisa 

acontece. E isso, de certa forma, me deixa um tanto também entristecido, eu digo, não por causa 

que é um partido A, partido B, eu entendo que extremismos não é algo que deve ser tolerado por 

um país em democracia, como é o nosso, mas me deixa um pouco triste. E uma coisa que me 

chamou a atenção, vocês devem ter visto o que estava acontecendo em São Paulo, nos últimos 

dias, e o Governo Federal ele liberou dois milhões para as prefeituras então ajudarem as cidades 

vítimas do temporal lá de São Paulo, dois milhões. E não sendo contra a questão do Carnaval, 

Kauan da Cultura tem aqui, acredito que precisa haver investimentos também na cultura, talvez o 

governo anterior investiu muito pouco nessa área, mas agora não podemos ir do zero ao oitenta, 

nós precisamos ter um meio termo. E aí, eu estava vendo que somente pro Carnaval, através da 

Lei Rouanet, foi autorizada a captação de 32,4 milhões, 32,4 milhões! Eu sei que são pastas 

diferentes, a gente sabe muito bem enquanto parlamentar como funciona, mas aí dois milhões 

pra uma tragédia, pra ajudar vítimas de uma intempérie, de um problema grave, eu digo e, por 

outro lado, 32 milhões pra fazer festa. É necessário, a gente sabe que move muitos empregos, 

que alimenta o turismo dessas cidades com certeza, não tenho nem dúvida! Se fosse em Flores da 

Cunha, também seria bem-vindo, óbvio! Mas sempre eu vejo que o dinheiro público, o dinheiro 

de todos nós ele deve ser utilizado aonde realmente é necessário. E a gente sabe que não só em 

nossa cidade como outras existem muitas questões, muitos setores que carecem muito de 

investimento. Pra finalizar, também queria comentar só um pouco sobre algumas obras de Flores 

da Cunha, em especial, já foi citado aqui nesta Casa, na última semana também, sobre a questão 

do binário, que deixou, que fez levantar algumas críticas, outros elogios acerca desse tema 

também. Mas entendo que toda mudança no início, como muitos já falaram aqui, ela acaba 

sendo, ela acaba gerando críticas e opiniões diversas. Porém, passado alguns dias, algumas 

semanas, cerca de uns 20 dias após a sua implantação, na data de hoje, a gente vê que muitas 

poucas são ainda as críticas que restam. E a gente sabe que ainda existem alguns pequenos 

pontos que talvez carecem de melhorias, mas que estão sim sendo observados pelo Executivo. 

Mas analisando o projeto como um todo, a gente entende que tanto a questão de estacionamento 

do nosso Centro, que é algo crítico e não é de agora, é de muitos anos e, também, a questão da 

mobilidade urbana melhorou bastante. E tanto é que na semana passada eu estive em Caxias, até 

levei minha namorada pra pegar um carro lá que deixou na manutenção e quando nós voltamos 

pra Flores, ela estava com o carro na frente, nós dois chegamos no mesmo momento no trevo 

aqui, onde que era o posto do galo, e ela circulou pela avenida principal e eu fui pela Frei 

Eugênio e eu cheguei no mesmo destino três minutos antes. E o que a gente percebe muito é que 

a maioria dos moradores, talvez por insegurança, por ter de certa forma medo de circular no 

binário, ainda utiliza a avenida e acaba congestionando. Isso a gente percebe em Caxias também 

muitas vezes, o pessoal tem medo de andar numa rua de mão única e anda na Júlio de Castilhos, 

lá na Júlio, em Caxias, e congestiona! Aqui acontece da mesma forma. Então a gente pede, mais 
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uma vez também, paciência um pouco da parte da população e que, dentro do possível, vá se 

acostumando, vá se adaptando. Existem cidades eu acredito muito menores do que Flores que já 

foi implantado mãos, vias de mão única e que funciona muito bem. Eu tenho certeza que o 

Executivo, diante desse projeto e de outros também que está apresentando, sempre visa e busca o 

melhor para a nossa comunidade. Então, pra finalizar, agradeço mais uma vez todos os 

Vereadores também pelas felicitações, todos aqueles que estiveram me parabenizando. E desejo 

também uma boa noite, uma boa semana a todos! Era isso. Muito obrigado! 

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Retorno a Presidência ao Vereador Diego 

Tonet.  

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra o Vereador Horácio Natalino Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimentando mais uma vez o Senhor 

Presidente, Colegas Vereadores, imprensa, público presente e quem nos acompanha pelas redes 

sociais. Na minha última fala na tribuna, em 2022, falei sobre agradecimentos. Nesta primeira 

fala na tribuna, em 2023, vou falar de esperança. Por exemplo, nossos irmãos que moram na 

Turquia e Síria convivem há 12 anos com uma guerra civil, enfrentaram a pandemia do Covid-19 

e, há poucos dias, sofreram com um grande terremoto. Neste episódio, o somatório das perdas é 

incalculável. Que esperança tem esta gente? Mais uma vez nos sensibilizamos com quem está 

longe e muitas vezes pessoas sofrem ao nosso lado. Será que também perderam a esperança? A 

perda vem nos ensinar o valor das coisas. Iniciamos o ano comemorando os feitos de 2022. Eu, 

particularmente, consegui atender à necessidade da minha comunidade, que era pavimentar o 

pátio da capela de São Valentin, uma pequena obra, mas de grande valia para a nossa 

comunidade. Infelizmente as boas lembranças morrem primeiro. Que este 2023 renove nossa 

esperança para enfrentar os desafios que teremos pela frente. Alguns Colegas aqui se 

manifestaram a respeito do sistema binário de trânsito. Na minha opinião, a mudança nada mais 

é do que uma necessidade. Algumas pessoas criticaram, algumas reclamaram, algumas 

aprovaram, mas alguém tem que arrumar espaço nas vias públicas e o tempo vai dar a resposta. 

A mudança é a chave da transformação, pois tudo muda o tempo todo. Por que não aceitar as 

mudanças? Muda o tempo, muda o clima, muda os governos, muda o mundo, et cetera e et 

cetera. E a mudança é uma dificuldade que vai acontecendo passo a passo. Devemos sempre 

estar preparados para aceitar a mudança. Era isso. Muito obrigado, Senhor Presidente! E muito 

obrigado a todos! Uma boa noite! 

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

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

ORDEM DO DIA 

Estava na pauta de hoje, para discussão e votação, o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2023, 

que “Concede licença ao Prefeito Municipal para ausentar-se do município no período de 23 de 

março a 04 de abril de 2023, para viajar à Taiwan”. Porém, foi protocolado nesta data um ofício 

do Poder Executivo alterando a data para o período de 25 de março a 03 de abril de 2023. Diante 

disso, os membros da Comissão de Constituição e Justiça, autores do projeto, solicitaram, através 

de requerimento já protocolado, a retirada da pauta de votação.  

Encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça os Projetos de Leis nºs 008 e 009/2023 e o 

ofício nº 017/2023, do Prefeito Municipal, que solicita autorização do Poder Legislativo para 

ausentar-se do município no período de 25 de março a 03 de abril de 2023, para participar da 

missão técnica a Taiwan 2023, na cidade de Taipei. 

Passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Vitório Francisco Dalcero. 
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VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, quero comentar então 

que no dia 14 de fevereiro, juntamente com o Subsecretário de Esportes, o Senhor Vagner do 

Canto, fomos recebidos no gabinete do Senhor Prefeito Municipal César Ulian, onde na 

oportunidade entregamos um modelo do projeto de lei para a criação em nosso município, do 

Conselho e do Fundo Municipal de Esporte e Lazer. A intenção de instituir o conselho e o fundo 

é unir a sociedade para juntos criar atividades e tornar sempre ativa a prática esportiva e, 

também, criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a 

proporcionar suporte financeiro na implementação, manutenção e desenvolvimento dos 

programas e projetos de caráter desportivos e de lazer em nosso município. Também quero 

agradecer a Administração Municipal por recolocar, no corredor do segundo piso, próximo ao 

gabinete do Prefeito, do Centro Administrativo Ângelo Araldi, os quadros da galeria dos ex-

prefeitos. Embora considero o hall de entrada do Centro Administrativo como lugar ideal, a 

comunidade agradece pela nova galeria. Também quero agradecer ao departamento de Trânsito 

por atender à reivindicação para a repintura das faixas de pedestre no entroncamento das ruas Dr. 

Montaury e Rio Branco, próximo à escola São Rafael. A faixa de pedestre é uma excelente 

ferramenta no trânsito por oferecer mais segurança para as crianças, jovens, idosos, estudantes e 

trabalhadores que a utilizam para efetuar a travessia, evitando atropelamentos e acidentes. 

Também, percorrendo algumas obras que estão sendo executadas pela Administração, observei 

que ainda não foram fixadas a placa de obra da segunda etapa da ampliação do Centro de Saúde 

Benedita Zorzi e da segunda etapa do Núcleo de Extensão Escolar. Como sabemos, a placa de 

obra dá transparência aos gastos efetuados pelo Poder Público Municipal e, também, mostra para 

a sociedade que os serviços realizados naquele local possuem responsáveis técnicos legalmente 

habilitados. Por isso, solicito que a Administração Municipal cobre das empresas a fixação da 

placa da obra, pois no contrato está orçado o valor do custo da mesma. Por hoje é isso, Senhor 

Presidente! Uma boa noite e uma boa semana a todos e todas! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereador Horácio Natalino Rech. 

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente e os demais 

já citados. Quero aproveitar este momento para convidar a todos para a festa em honra a São 

Valentin, dia 12 de março. A comissão da capela está convidando o Senhor Prefeito César Ulian 

e o Vice-Prefeito Márcio Rech, para que seja feita a entrega oficial das benfeitorias realizadas na 

capela, ou seja, a pavimentação do pátio da capela e a instalação de academia ao ar livre. Sou 

grato a minha comunidade e como representante investi, em 2021, todos os recursos das 

emendas impositivas em obras na minha comunidade. Era isso, Senhor Presidente! Uma boa 

noite e uma boa semana a todos! 

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

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente! Então gostaria de relatar 

aos Colegas Vereadores a ida a Brasília, na semana passada, representando esta Casa e a convite 

do hospital Nossa Senhora de Fátima. Então é um trabalho cansativo, exaustivo, pois a gente 

passa todos os gabinetes de todos os deputados e, também, dos senadores. Na quarta-feira, a 

gente saiu 10:00 horas lá da Câmara dos Deputados. E o que eu posso dizer é que se a gente não 

for a Brasília, esses recursos vão pra outros lugares, porque eles gostam e querem saber aonde é 

investido o dinheiro, eles querem essa questão do projeto de estar organizado, de dar 

transparência. Então eles têm já um relacionamento bem estreito com o hospital, que faz isso há 

mais de 10 anos, que vai a Brasília também em busca das emendas e sempre é atingido o teto que 

o hospital tem. O hospital não pode captar o valor que ele quer, ele tem um teto estipulado. Hoje 

ele está em mil, um milhão e trezentos. Então a expectativa é que se atinja esse teto e, também, 

esse valor consiga dar um fôlego pro hospital, pra sua saúde financeira também. Então desejar ao 

Vereador Diego e ao nosso Prefeito sucesso também na captação de recursos. Ainda tem pra sair 

os recursos das bancadas também, que são recursos importantes pro município, pois é com eles 

que a gente consegue fazer investimentos em obras, já que o nosso orçamento praticamente ele 
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vai pras secretarias e a questão do valor da saúde e da educação, mais folha de pagamento, sobra 

pouco pra novos investimentos. Também quero falar que nós temos no dia dois de março, então 

aqui na Casa, o lançamento da campanha do Imposto de Renda. Peço aos Colegas Vereadores 

que possam estar presentes, nós vamos ter o representante da Receita Federal fazendo uma 

palestra aqui, explicando também pra quem tem dúvidas de como funciona a destinação do 

Imposto de Renda pro Fundo da pessoa Idosa e, ou pro Fundo da Criança. Também são recursos 

que a gente pode deixar aqui no município, não precisa ir pra Brasília, pra depois ir buscar. E 

também, pra pessoa que faz isso, não custa nada a mais, tá? É só na hora de declarar, fazer sua 

declaração, destinar o percentual para esses fundos. E também começamos hoje visitar todas as 

escolas do município, colocando à disposição a nossa bancada então pra confecção das 

carteirinhas de autismo, a Ciptea. Nós tivemos aí, em maio de 2022, nós tínhamos registrado 

quatro carteirinhas e, hoje, nós temos já 21 carteirinhas oficiais aqui no município de crianças 

com autismo, ou seja, um aumento de 300% na confecção das carteirinhas. E por que que isso é 

importante? Pra gente ter dados oficiais de quantas crianças possuem esse transtorno aqui no 

município e, assim, a gente poder traçar políticas públicas mais adequadas pra elas também. Era 

isso, Senhor Presente! Muito obrigada! 

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

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

Colegas Vereadores, a Vereadora, assessores da Casa, público aqui presente, sejam todos bem-

vindos! Primeiro quero, em meu nome, em nome da bancada Progressista, em nome do partido 

Progressista, parabenizar o Senhor Presidente, pelos seus 36 anos de vida! Segundo a sua 

palavra, bem vividos. Muita saúde, felicidade e realizações durante este ano à frente da Câmara 

de Vereadores! E também, aproveitando aqui, eu quero, na semana passada eu comentava 

também sobre mudanças, Vereador Horácio, a importância das mudanças, a necessidade de que 

as mudanças aconteçam e, também, a dificuldade que as pessoas têm, por vezes, de aceitar as 

mudanças. Eu me recordo, lá no tempo em que eu trabalhava numa fábrica, tinha um senhor lá 

que trabalhava há 23 anos no mesmo serviço e você ia pedir pra alguma mudança pra ele, ele, a 

resposta dele é eu sempre fiz assim, eu sempre fiz assim, não aceitava a mudança. E Flores da 

Cunha tem esse hábito das pessoas terem dificuldade em aceitar uma mudança. Mas, com o 

decorrer do tempo, a mudança acontece, as coisas melhoram e elas vão acabar aceitando todas as 

mudanças que são benéficas para o município. E com relação à viagem da Vereadora Silvana, eu 

sou defensor, vou ser sempre um defensor de emendas independente de partido, independente de 

coligação, independente de deputado seja A, B ou C. E eu quero aproveitar aqui, pra parabenizar, 

Vereador Guga, era uma reivindicação sua desde, a gente acompanhou de anos, e o senhor foi 

atrás, buscou junto aos seus deputados um recurso que todo município vai ser beneficiado. Isso 

que é o importante! Por vezes, a gente pensa que uma emenda possa facilitar somente o trabalho 

do vereador, mas não é isso! Quando que a emenda vem, o recurso vem pra beneficiar o maior 

número de pessoas, que nem a gente fez aqui nessa Casa, a gente jogou todas as nossas emendas 

da saúde na compra de cirurgias, então favorece a toda a comunidade que necessita desse auxílio. 

E o que o senhor fez, através do seu deputado, vai beneficiar todo o município, todas as obras 

que precisam de uma máquina desse porte para a execução. Então parabéns ao Vereador Guga, a 

bancada do MDB, por participar junto com o Executivo Municipal, trazendo recursos para o 

município. Era isso, Senhor Presidente! Obrigado! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Com a palavra, Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, público aqui presente, faço uso desse espaço pra trazer um assunto bem importante. 

Fui procurado por alguns voluntários, pessoas que lideram no projeto aqui no município “Mão 

Amiga” aonde desde 2015 ele foi efetivamente assinado e chegou a Flores da Cunha e 

necessitando muito de padrinhos, pessoas que venham colaborar com o projeto. A proposta do 

projeto então, ele foi criado pelo, com parceria ao Frei Jaime em 2009. O “Mão Amiga” ampara 
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famílias que tem crianças de zero a seis anos, que não são contempladas com vagas nas escolas 

de educação infantil públicas do município e encaminha para escolas particulares de educação 

infantil parceiras do projeto, que reduzem os valores das mensalidades. O projeto paga 50% do 

valor da mensalidade da criança beneficiada e o restante é pago pelos pais diretamente à escola 

parceira, sendo que, entre outros critérios, os pais devem estar trabalhando e participar de 

palestras de capacitação para que possam exercer a importante missão de educar para a vida. 

Então, mais uma vez aqui, apenas ressaltar, trazer essa necessidade do projeto “Mão Amiga”. 

Não que nosso município tenha uma situação alarmante de, porque hoje a Secretaria de 

Educação ela minimiza essa, essa procura, mas a demanda também existe. Das vezes a pessoa 

que procura não se encaixa no projeto e acontece então de, da Prefeitura, não se enquadra na lei e 

às vezes o projeto está aí pra ajudar nessa oportunidade também. Então fica aqui a conhecimento 

dos Colegas Vereadores, quem quiser ser um padrinho me procura, posso indicar a liderança 

principal para isso e a gente possa aí estar contribuindo com mais uma ação de assistência 

familiar em nosso município. Então era isso. Fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado! 

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

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

Vereadora; público que ainda nos acompanha. Também parabenizar o Colega Guga, pelo 

empenho na busca desses recursos que trouxeram essa máquina tão importante para Flores da 

Cunha. Desde 2017, quando ocupava a vez da tribuna e fiz indicações também da extensão do 

apoio da Prefeitura às pequenas máquinas para o nosso município. A gente sabe da importância 

que essas, que essas mini escavadeiras, carregadeiras tem para se trabalhar nos nossos terrenos 

onde a nossa topografia aqui realmente às vezes nos castiga. Então essas máquinas pequenas elas 

vêm de encontro a uma necessidade que clamava aí no nosso interior. Então parabéns, Guga, 

parabéns ao nosso Deputado, o Giovani Feltes, que mais uma vez olhou para Flores da Cunha 

com carinho e veio essa necessidade e, agora, está aqui para prestar esse serviço para, não só 

para os nossos agricultores, mas para todo o nosso município aqui de Flores da Cunha. Também 

dizer que ontem, dia 21 de fevereiro, era o dia do Imigrante Italiano, então parabenizar toda a 

nossa colônia italiana aí, a nossa serra. A gente sabe da importância que esse povo teve aqui pra 

serra gaúcha e continua tendo, sendo o expoente para o nosso Rio Grande do Sul e, também, para 

o nosso Brasil. Então parabéns a todos os imigrantes italianos e seus descendentes. Também 

lamentar mais uma vez o roubo dos equipamentos lá na antena lá de Otávio Rocha. Depois de 

muito tempo foi conseguido uma antena de celular e infelizmente já, pela segunda vez, é vítima 

de furtos lá naquele local, então deixando a comunidade e comunidades vizinhas também que 

auxiliam o sinal a chegar, estamos sem há alguns dias. Então foi comunicado à operadora e ela já 

se prontificou a repor e temos que buscar mecanismo, dispositivos aí para evitar futuros furtos e 

mais transtornos e talvez a possibilidade, talvez a desativação, esperamos que não, mas é 

preocupante a situação também por causa desses constantes furtos que acontecem. Também dizer 

que estive na festa no União, no último domingo, a convite do nosso amigo Bassani. Parabéns 

pela organização, pela festa lá no nosso bairro União. Então tudo de bom naquela comunidade. 

Estamos sempre prestigiando também não só no nosso interior, mas também nos nossos bairros. 

No mais era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos! 

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

Presidência). Muito obrigado, Senhor Presidente! O senhor nem deixou eu pedir, isso que é 

parceria. Antes de tudo, um boa noite a todos os Vereadores e Vereadora. Parabenizar o Senhor 

Presidente, por mais esse ano de vida! Que Deus continue lhe abençoando mais e mais. Eu sei 

que o senhor já é abençoado, mas que Deus lhe abençoe muito mais. Também gostaria de 

destacar hoje a presença do nosso Presidente do Republicano Jovem, Kauan Almeida, seja 

sempre bem-vindo, Kauan! Também destacar a presença da nossa amiga Elaine, também do 

Eloir, o esposo; do Bassani que sempre nos tem acompanhado aqui na casa do povo; e, também, 

um boa noite especial a todos que nos acompanham através do Facebook. Destacar que há duas 

semanas atrás, como de praxe, meu gabinete móvel visitando a comunidade de Linha 100 e, 
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também, do Capoeirão, buscando ali junto com a comunidade, elencando uma prioridade pra 

aquelas comunidade. Então, a partir do momento que foi elaborado, elencada a prioridade, 

tivemos uma reunião com o Prefeito semana, semana passada, onde fomos muito bem recebidos. 

O povo gosta quando o Prefeito recebe a população e ouve eles um pouquinho. E saímos dali 

bastante feliz, a comunidade feliz porque luta por infraestrutura naquelas comunidade e tivemos 

um, um ok do Prefeito, mediante a solicitação deles que eles pediam. Então, mais uma vez, 

agradecer o Prefeito, agradecer a comunidade que se dispôs estar junto com o vereador para 

buscar essas, essas melhorias. No demais era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! Tenham 

todos uma boa noite e uma boa semana! 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, a comunidade que nos 

assiste e nos prestigia. Quero comentar um pouco sobre o Carnaval. Me chamou a atenção o que 

veiculou nos, nas mídias locais, que muitos turistas, muitos grupos de turistas buscaram a serra 

gaúcha pra passar o Carnaval, mas justamente pra fugir dos grandes centros e da folia. Eles 

querem sossego, querem vir aqui aproveitar a nossa boa gastronomia, conhecer as nossas belas 

paisagens, buscar o enoturismo, o turismo colonial, enfim, e principalmente o sossego. Então 

está aí mais uma, mais um motivo para que os empresários e os municípios invistam na melhoria 

contínua do turismo para atrair também esses grupos que buscam mais tranquilidade. Nossa 

região é muito privilegiada e tem muitos atrativos, então voltamos nesse assunto. Como segundo 

assunto, na última sexta-feira, estive visitando o hospital Fátima, no retorno da Diretora Andreia, 

juntamente com o Presidente do PDT, Moacir Matana; o Vice, Vilson Romitti, fomos lá pra 

perguntar se o, como foi a viagem, se colocar à disposição também. Sabemos que a gente precisa 

ir a Brasília, nos gabinetes, levar lá a demanda, mas é importante também que saia daqui pra lá o 

contato, essa união de esforços para que venham realmente esses recursos pra nossa saúde, no 

caso, pro nosso hospital. E acredito que sim, vamos conseguir aí emendas para fomentar aí a 

saúde do município e manter, custear, custear a manutenção do nosso hospital. Na última 

semana, também estive reunido com representantes do Conselho Municipal da Cultura, com 

representantes da Apac, Associação de Produtores de Arte e Cultura, com pessoas que se 

envolvem e se engajam aí na realização de eventos, aproveitando aqui a presença do diretor, do 

representante do setor da Cultura, Kauan. E lá foram levantadas questões, se debateu no primeiro 

momento a programação para os próximos eventos, a realização do Mississipi no ano que vem 

também e que se faz necessário ali algumas alterações na lei, para que possa ter captação de 

recursos para o Fundo Municipal da Cultura. Então a gente vai estar trabalhando nisso também, 

vamos procurar a Subsecretaria, para que a gente possa construir juntos, trazer essa demanda do 

Conselho, dos produtores e, também, da Subsecretaria, para que junto do Poder Executivo, a 

gente possa fazer as alterações e captar recursos pra essa, pra esse setor que é tão importante pra 

difundir aí a cultura do município, assim como também o Vereador Vitório tem feito na questão 

do esporte, que é uma bandeira minha e que também pode contar comigo para que, no que 

precisar, estarei auxiliando. Então no mais era isso. Agradeço pela atenção de todos e uma boa 

semana! 

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

Presidência). Obrigado, Presidente! Só pra contribuir, eu não tive tempo antes. Então, na última 

semana, nós tivemos aqui audiência das, do terceiro quadrimestre das metas fiscais apresentadas 

pelo Secretário Dal Bó e como Presidente de Finanças e Orçamento, juntamente com o Vereador 

Horácio Natalino Rech e com o Vereador Ademir Barp, pudemos ouvir e presenciar aqui a 

apresentação dos excelentes números do ano de 2022, todos os objetivos alcançados, as metas 

fiscais alcançadas e um superávit no final do ano. Então só pra parabenizar toda a equipe da 

Fazenda, toda a equipe do Executivo Municipal, por ter cumprido essas metas. Flores da Cunha, 

mais uma vez, apesar do reflexo da pandemia, superou as expectativas das nossas indústrias com, 

através da arrecadação e o Executivo executando então todas as metas, tanto na educação como 

na saúde, superando e muito os investimentos obrigatórios na educação e na saúde e, ainda, 
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conseguindo fazer vários investimentos em infraestrutura no município. Então só pra destacar e 

parabenizar então todas equipes envolvidas. Era isso, Presidente. Obrigado! 

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

da Presidência. Na semana que passou, estive representando esta Casa nos seguintes eventos. No 

dia 16/02, reunião do Parlamento Regional da Serra, que aconteceu na Câmara de Vereadores de 

Antônio Prado. Na oportunidade, foi escolhida a nova Mesa Diretora que irá conduzir os 

trabalhos, o Vereador Angelo também participou da reunião, oportunidade em que eu e o colega 

fomos escolhidos para fazer parte do conselho fiscal do Parlamento. Na tarde do dia 16, 

participei da audiência das metas fiscais do Poder Executivo Municipal, onde o Secretário da 

Fazenda e os Vereadores da Comissão de Finanças estiveram apresentando o relatório das metas 

referente ao terceiro quadrimestre de 2022. No dia 18/02, sábado, estive presente então, 

representando a Câmara, na abertura oficial da 15ª Feprocol, em Nova Pádua e, no domingo, 

estive no desfile de carros alegóricos, almoço e, depois, o piquenique que aconteceu lá na Adega 

Dom Camilo. Queria parabenizar a todos os organizadores, desde o Prefeito Danrlei Pilatti, o 

Presidente da festa da Feprocol, Inácio Sonda, as soberanas Érica, Aline e Milena, pela bonita 

festa que está acontecendo no município de Nova Pádua. Também gostaria de parabenizar, em 

nome da Câmara de Vereadores, o Vice-Prefeito Márcio Rech, por ter sido escolhido para 

presidir a 15ª Fenavindima, que vai ocorrer de 22 de fevereiro a 10 de março de 2024, 

exatamente daqui um ano, nesta data então, inicia a Fenavindima. E só fazendo um gancho, 

ontem falavam, era o dia do Imigrante Italiano. Essas festas, tanto a Feprocol que estive lá 

ontem, prestigiando os desfiles alegóricos, assim como a nossa Fenavindima aqui de Flores da 

Cunha, muito valoriza a cultura, Kauan, que se faz presente, a cultura da imigração italiana. E 

nós precisamos muito, enquanto também, eu digo, Vereadores e, também, comunidade, valorizar 

isso que é nossa origem, nossas raízes e que leva adiante o nosso nome também de Flores da 

Cunha e de toda a região. Então, mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos!  

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

ordinária desse dia 22 de fevereiro de 2023, às 19h22min. Uma boa noite a todos e uma boa 

semana. Muito obrigado! 
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