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SESSÃO 2.746 – SESSÃO ORDINÁRIA 

27 de fevereiro de 2023 

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão plenária ordinária deste dia 27 de fevereiro de 2023, às 18h05min. 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. Informo que o Vereador Diego 

Tonet, Presidente da Câmara, não se faz presente nesta sessão, pois está representando o Poder 

Legislativo em viagem a Brasília, a convite do Prefeito Municipal, com o objetivo de captar 

recursos junto ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados para o município de Flores da 

Cunha.  

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 015/2023, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de janeiro de 

2023, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 016/2023, que encaminha o Projeto de Lei nº 010/2023, que “Inclui os Projetos 1619, 

1620, 1621 e 1622 no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, autoriza a abertura de um 

Crédito Adicional Especial no valor de R$91.772,00”.  

Ofício nº 017/2023, que requer a alteração do período de afastamento do Prefeito Municipal do 

município para viagem à Taiwan, para o período de 25 de março a 03 de abril de 2023, solicitado 

através do ofício nº 012/2023 e protocolado no dia 10 de fevereiro de 2023. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Substitutivo nº 01 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2023, de autoria dos Vereadores 

Clodomir José Rigo, Luiz André de Oliveira e Carlos Roberto Forlin, que “Concede licença ao 

Prefeito Municipal para ausentar-se do município no período de 25 de março a 03 de abril de 

2023, para viajar à Taiwan”.  

Indicação nº 021/2023, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao Prefeito 

Municipal que planeje, juntamente com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, um 

cronograma para realização de reparos nos calçamentos do nosso município. 

Indicação nº 022/2023, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciados o patrolamento, o cascalhamento e os demais reparos em 

toda extensão da rua da Pedreira, em Santa Libera.  

Indicação nº 023/2023, de autoria do Vereador Carlos Roberto Forlin, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um redutor de velocidade de veículos automotores na rua 

Francisco Ascari, nº 4500, no bairro São Cristóvão.  

Indicação nº 024/2023, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciados o patrolamento e o cascalhamento na estrada Uva Bordô, 

na capela de Santa Libera. 

Indicação nº 025/2023, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciados reparos no asfalto da estrada Uva Bordô, próximo ao 

loteamento Polo, nos dois sentidos da via. 

Requerimento nº 002/2023, de autoria do Vereador Vitório Francisco Dalcero, que requer 

autorização para deslocar-se da sede do município, a fim de participar do evento “Educação do 
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Futuro”, no dia 02 de março de 2023, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Sul, em Porto Alegre, para representar esta Casa no referido evento. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Câmara dos Deputados, que informa a transferência de recursos da União ao 

Município de Flores da Cunha relativo ao mês de janeiro de 2023, para conhecimento dos 

Vereadores.  

E-mail do Chefe de Cartório da 68ª Zona Eleitoral, Senhor Gelson Molardi, que encaminha a 

Resolução TRE-RS nº 405/2023, que dispõe sobre os atos preparatórios e organização dos 

trabalhos para as eleições dos conselhos tutelares nos municípios do Rio Grande do Sul, para 

conhecimento dos Vereadores.  

Convite do Município de Flores da Cunha, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores 

Agricultores Familiares e a Terra do Galo Positiva, para a abertura oficial da 13ª Mostra Flores e 

Feira Agroshow, no dia 11 de março de 2023, às 10h30min, no Parque da Vindima Eloy Kunz.  

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Obrigado, Secretário! Encerrada a leitura dos 

Expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Carlos Roberto Forlin. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora, Chefe de Gabinete Daniel Gavazzoni, temos aqui o colaborador do Poder Público, o 

Kauan, demais funcionários desta Casa, meu muito boa noite a todos. Faço então uso do 

Pequeno Expediente pra defender duas indicações feitas nessa semana por mim, aonde uma fiz 

indicação em relação ao patrolamento, o cascalhamento na rua da Pedreira, aqui em Santa 

Libera, como é de conhecimento de todos desta via, se faz necessário então a manutenção. E 

também faço a indicação de número 23, aonde eu peço aqui um estudo pra reduzir a velocidade 

dos veículos na rua Francisco Ascari, próximo ao número 4.500, aqui em São Cristóvão. Fui 

procurado pela dona Fátima, acredito que ela já tenha procurado outros vereadores, vi que teve 

um outro vereador aqui que fez também essa indicação no mesmo sentido de reduzir a 

velocidade, a gente traz aqui também essa demanda aqui da população que nos procurou e, mais 

uma vez, pediu o nosso auxílio. Então fica aqui minhas considerações, Senhor Presidente. Muito 

obrigado! 

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Obrigado, Vereador! Agora, com a palavra o 

Vereador Horácio Natalino Rech.  

VEREADOR HORÁCIO NATALINO RECH: Cumprimento o Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, a Vereadora; também quero parabenizar a Colega Silvana e o Colega Guga, 

cumprimentar a imprensa, público presente e quem nos acompanha nas redes sociais. Solicito 

que seja providenciado o patrolamento e cascalhamento na estrada Uva Bordô, na capela de 

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

aguardando. Solicito que seja providenciada essa melhoria ou tapa-buraco na estrada Uva Bordô, 

nas proximidades do loteamento Polo, pois foi retirado o pavimento para instalação de tubos e 

não foi feito o devido reparo na referida estrada. Solicito que essa indicação seja atendida com 

brevidade, pois a comunidade e quem se desloca diariamente na via aguarda que seja feito esse 

serviço. Certo de seu pronto atendimento, agradeço. 

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Obrigado, Vereador Horácio! Agora, com a 

palavra o Vereador Vitório Francisco Dalcero.  

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

Vereadores, a Vereadora; pessoas que nos acompanham pelo Facebook e aqui na Casa. Defendo 

hoje a indicação que protocolamos ao nosso Prefeito Municipal para que, juntamente com a 
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Secretaria de Obras e Serviços Públicos, planeje um cronograma para realizar reparos no 

calçamento, pois muitas ruas de nossa cidade necessitam da recolocação dos paralelepípedos. O 

presente pedido tem como fundamento as várias indicações protocoladas nesta Casa por este 

Vereador. Cito algumas: consertar o calçamento na rua Dr. Montaury, consertar o calçamento na 

rua Quintino Bocaiúva, consertar o calçamento na rua Adão Mambrini, consertar o calçamento 

na rua 13 de Maio, só para citar algumas. E, também, além destas, devemos destacar que várias 

indicações foram protocoladas nesta Casa pelos Nobres Colegas Vereadores. Também devemos 

salientar que todos esses pedidos de consertos buscam levar o bem-estar à comunidade, a 

segurança e a proteção e conservação do patrimônio público e privado, assim como visar, aliás, 

assim como visam proporcionar a utilização plena das vias e ruas da nossa cidade. Diante do 

exposto e considerando que o pedido representa os direitos da comunidade em geral, 

principalmente dos usuários das ruas e das vias municipais, resta absolutamente justificada a 

presente indicação. Obrigado, Senhor Presidente! 

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Obrigado, Vereador Vitório! Encerrado então 

o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição da Vereadora Silvana De Carli.  

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

quem nos acompanha pelo Facebook, também aqui presencialmente nesta Casa, os nossos 

servidores. Hoje trago à tribuna um tema muito importante e acho que toda vez que a gente traz 

um tema nessa Casa, a gente quer trazer luz a esses assuntos e promover discussões importantes 

que envolvam toda a sociedade. Então hoje, queria falar um pouco das pessoas com deficiência e 

a ideia, depois nós vamos votar também uma proposição, de minha autoria, pra criar uma 

comissão aqui nessa Casa, pra discutir esses assuntos relacionados às pessoas com deficiência. 

Então trazer um pequeno histórico assim dessa luta, dessa causa. Agradecer à nossa assessora 

Marina também, que auxiliou na nossa pesquisa. A história das pessoas com deficiência no 

Brasil e no mundo é uma história de falta de oportunidades. A proteção dos direitos das pessoas 

com deficiência é algo bem recente. Na realidade, a preocupação da sociedade com essa parcela 

da população faz parte de um discurso atual, resultado da forma como essas pessoas passaram a 

ser percebidas. É possível observar, ao longo da história, que as pessoas com deficiência foram 

encaradas de quatro modos diferentes, conforme cada período temporal. A primeira fase foi a da 

intolerância, pois a sociedade considerava que a deficiência simbolizava algo impuro, um pecado 

ou até mesmo o castigo divino. A segunda fase é marcada pela invisibilidade da pessoa com 

deficiência. Dela decorreu a terceira fase, marcada pelo assistencialismo e pautada na perspectiva 

médica e biológica de que a deficiência era uma patologia e, como tal, deveria ser curada a todo 

custo. Por fim, a quarta fase voltou-se para os direitos humanos, despontando os direitos à 

inclusão social, com ênfase na relação da pessoa com deficiência e do meio em que ela está 

inserida. Essa trajetória foi marcada por diversos movimentos políticos e alguns marcos 

temporais. Em 1856, foi o surgimento da primeira escola brasileira e, também, da América 

Latina que aceitava alunos com deficiência auditiva. Até então, nenhuma pessoa com deficiência 

tinha acesso à educação. Em 1932, surgiram as primeiras escolas para deficientes intelectuais. 

Em 1954, o surgimento das Apaes, essas associações surgiram porque o Estado não assumia a 

responsabilidade de garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Na década de 50, com o 

surto da poliomielite, surgiram muitos centros de reabilitação médica, com uma visão 

assistencialista e perspectiva médica de que a deficiência era uma patologia. Em 1970, com o 

início da democracia, muitos movimentos sociais ganharam força e as pessoas com deficiência 

começaram a assumir o protagonismo desta luta. Em 1980, houve o primeiro encontro em 

Brasília para debater o tema. Em 1981, foi o ano internacional da pessoa com deficiência, 

decretado pela ONU. Foi quando houve a inclusão do termo pessoa para se referir a alguém com 

deficiência, em substituição a termos pejorativos que se usavam na época. Se usava deficiente 
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físico e, até hoje, ainda algumas pessoas usam esse termo. Em 2006, ocorreu a Convenção 

Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que culminou no Decreto 6.949, de 2009, 

que obrigou o país a assegurar e promover os direitos das pessoas com deficiência. Assim, foi 

editada, em julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência através da Lei 13.146. Ou seja, 

a história da pessoa com deficiência no Brasil e no mundo é marcada pela falta de oportunidades, 

mas também pela luta por direitos e liberdades fundamentais que garantam à pessoa com 

deficiência a possibilidade de desenvolver suas potencialidades com autonomia e participação. É 

importante reconhecer essa evolução cultural. O resgate não serve apenas para que nós tenhamos 

memória, é também para fortalecer os passos que devem ser dados adiante. Ainda há muito para 

se evoluir, basta olhar para algumas estatísticas. O último censo demográfico apontou que 45,6 

milhões de brasileiros tem pelo menos um tipo de deficiência visual, auditiva, motora ou 

mental/intelectual. Apesar de representarem 8,4% da população brasileira em 2019, estas pessoas 

ainda enfrentam muitas barreiras para a vida em sociedade. Segundo a pesquisa de informações 

básicas municipais de 2019, 38% dos municípios brasileiros não executam políticas próprias ou 

programas de promoção de direitos de pessoas com deficiência. Esses números tornam-se 

preocupantes ao observar que a mesma pesquisa traz dados que deflagram uma impetuosa 

desigualdade social. A taxa de analfabetismo, por exemplo, alcança 24,9% entre as pessoas com 

deficiência, enquanto que na população sem deficiência esse valor é de apenas 5,3%. Dessa 

forma, torna-se evidente a necessidade de seguir fomentando os debates e ações relacionadas a 

políticas públicas das pessoas com deficiência. E foi por isso então que surgiu a ideia de a gente 

criar essa comissão aqui na Câmara. E, também, quero já convidar os Colegas Vereadores a se 

somarem nessa pauta, participando conosco da comissão, antes de mais nada, aprovando o 

projeto e, depois, participando da comissão, porque a gente sabe como o preconceito ainda é uma 

barreira muito grande pra essas pessoas, que elas precisam conviver. E na verdade, a gente que 

tem que romper essa barreira e praticar então uma sociedade mais inclusiva, proporcionar que 

essas pessoas tenham direitos iguais dentro da nossa sociedade. Hoje a gente tem inclusive leis 

que fazem isso, obrigando, por exemplo, empresas a contratarem pessoas com deficiência. Mas 

às vezes é só, as empresas fazem isso à questão de cota, pra cumprir a lei, mas não pensam isso 

como uma responsabilidade social, algo importante, porque essas pessoas precisam ter dignidade 

também e ter direito a um trabalho. Então é um tema relevante, penso, que a gente pode começar 

a discutir ele aqui nessa Casa também. E também buscar sim, falar sobre diversas coisas que 

afetam a nossa cidade. Hoje a questão da acessibilidade, principalmente nas calçadas, nos nossos 

passeios, algo que a gente precisa verificar isso, porque muitos dos proprietários das calçadas 

não fazem a manutenção, a gente tem pedras soltas, o pessoal com uma cadeira de roda ou com 

uma muleta não pode se locomover, as rampas também. Hoje nós temos agora uma iniciativa da 

Administração, que era indicação do nosso Prefeito César, foi a instalação do parquinho que é 

pras pessoas com deficiência, lá na frente da Apae, então foi instalado um equipamento no 

parquinho, que é pra também eles utilizarem lá. Então são iniciativas assim que a gente precisa 

começar a fomentar. E o objetivo dessa comissão é tratar disso, mas também surgiu uma ideia de 

elaborarmos um guia, como foi o guia da pessoa idosa, e ali centralizar todos os direitos, todas as 

coisas que têm disponíveis hoje pra eles num mesmo lugar. Então, como é que ele vai ter acesso 

à carteirinha de passe livre pra viagens, vários outros direitos que essas pessoas têm e que a 

gente vai relacionar aí num guia, como foi da pessoa idosa, pra também facilitar a vida deles 

enquanto informação. E daí, nesse grupo, acho que a gente compreende também as pessoas do 

espectro do autismo, que também vão estar incluídas nesse grupo, que é um trabalho que a gente 

tem fomentado aí no município. Inclusive nós tivemos aí o aumento de 300% na confecção de 

carteirinhas das pessoas com autismo, nós tínhamos quatro registrado em 2022, em maio, quando 

foi divulgado o primeiro relatório e agora, em janeiro, então saiu a atualização e nós já passamos 

pra 21 carteirinhas, e a gente sabe que muitos ainda não fizeram. Então novamente coloco à 

disposição aqui a nossa bancada, a assessora Marina, nas sextas-feiras à tarde, está à disposição 

pra atender as famílias, pra ajudar no preenchimento e solicitação dessa carteirinha, que são 

várias páginas ali de perguntas e às vezes é um pouco burocrático, difícil, então a Marina faz 
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esse papel de ajudar as famílias a conseguirem as suas carteirinhas, que oficializem números, 

porque também nós fomos atrás de números de pessoas com deficiência no município e a gente 

se deparou com esse entrave, aonde que estão esses números? Quem são essas pessoas? Hoje na, 

o IBGE, nessa pesquisa que foi feita, o censo, não tem essa pergunta pra gente saber quantas 

pessoas têm no município. Então alguns dados estão aí isolados que a gente vai atrás. A gente 

sabe que tem mais de 100 pessoas que tem o benefício BPC, que é aquele benefício da pessoa 

também com deficiência, então são coisas assim que a gente vai ter que ir juntando pra se tornar 

oficial os dados e a gente pensar em políticas públicas pra essas pessoas de uma forma adequada. 

Então, mais uma vez, agradeço a atenção, peço a colaboração dos Colegas em aprovar essa 

proposição e também, depois, participar conosco desse debate, seria muito importante a gente 

unir forças pra levar esse assunto adiante, tá bom? Muito obrigada e boa noite! 

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Obrigado, Vereadora! Agora a palavra fica à 

disposição ao Vereador Vitório Francisco Dalcero.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Mais uma vez, quero cumprimentar o 

Presidente dessa Casa, Vereador Luiz; cumprimentar os Colegas Vereadores, a Vereadora; 

cumprimentar o vereador suplente, o Feio, que se encontra presente; o Presidente do partido, o 

Élio; o Daniel Gavazzoni, nosso Chefe de Gabinete; o Kauan, da Cultura; o Miro, demais 

pessoas que se encontram aqui presente, os que nos acompanham através do Facebook. Primeiro 

quero parabenizar a nossa Colega Vereadora Silvana e, também, o Colega Vereador Guga, pelo 

aniversário do dia de hoje. Desejar a ambos muitas felicidades, muito sucesso e muitos anos de 

vida. Saúde para vocês! Senhor Presidente, um dos assuntos da minha fala de hoje já comentei 

nessa tribuna no dia seis de fevereiro. Trata-se da importância de uma cidade ter uma rodoviária, 

pois um terminal rodoviário promove a cidadania, a mobilidade e é peça fundamental na 

construção de uma cidade inteligente. Trabalhar no sentido de termos um terminal rodoviário é 

um elemento essencial na engrenagem de nossa cidade. As cidades inteligentes privilegiam o 

transporte coletivo. Para ter boa mobilidade, as cidades inteligentes apostam em funcionalidade, 

agilidade e eficiência, sendo o transporte coletivo o articulador do território enquanto os outros 

diversos serviços de mobilidade atuam de forma complementar. Devemos ter clareza que o 

transporte coletivo nas cidades é a forma de apropriação do espaço urbano que vai ao encontro às 

necessidades emergenciais apresentadas pela sociedade. Trabalhar no sentido de possibilitar que 

mais pessoas possam viajar de ônibus é essencial para que menos carros trafeguem nas ruas de 

nossa cidade. Neste sentido, deixo aqui um questionamento: Estamos dando a devida atenção a 

esta temática em nosso município? Por isso, penso que o caminho mais assertivo é unirmos força 

para buscar, junto aos responsáveis, uma solução plausível para a demanda. Também quero 

aproveitar o tempo e o espaço para falar sobre o saneamento básico e meio ambiente e propor 

uma reflexão em relação aos impactos no nosso dia a dia. Inclusive esse assunto já protocolei 

uma indicação e que pretendo dar bastante atenção a esta temática. A necessidade de conviver do 

homem em harmonia com a natureza é algo indiscutível. Compreender a relação entre 

saneamento básico e meio ambiente é de extrema importância para todos nós. Poderíamos nos 

questionar, que avanço nosso município tem promovido a nível econômico, social e econômico, 

que busquem diminuir os impactos que provocamos na natureza? Trabalhar para que tenhamos 

um sistema de esgoto, coleta de rejeitos, reciclagem e bom direcionamento das águas pluviais, 

entre outros pontos, é uma tarefa sobre a qual precisamos estar atentos. Tenho a percepção que a 

população, de um modo geral, começou a entender e importância do saneamento básico, mas 

ainda há muito a ser feito. Podemos conceituar saneamento básico como o conjunto de medidas 

que visa a preservação ou modificação das condições do meio ambiente, com o intuito de 

prevenir doenças e promover a saúde, melhorando a qualidade de vida da população e a 

produtividade, facilitando a atividade econômica e preservação dos recursos naturais. Um dos 

mais relevantes impactos da falta de saneamento básico no meio ambiente é, por consequência, 

para a população, a propagação de doenças, que se dá através da poluição da água 

principalmente pelo descarte inadequado do lixo e dos dejetos provenientes das nossas casas e 
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indústrias, que poderiam ser evitados com o oferecimento de condições dignas para toda a 

população. Sabemos que são necessárias ações em larga escala, grandes projetos, mudanças 

estruturais que exigem novas concepções culturais e estratégicas, adoção de tecnologias, altos 

investimentos, mas há contribuições que não custam nada para que todos possam fazer. Refiro-

me a algo que é ensinado ainda na educação infantil, separar o lixo corretamente. Por que as 

pessoas resistem tanto a fazer algo tão simples? Como ter, por exemplo, nas casas dois 

recipientes para descartar o lixo orgânico e o reciclável? Da mesma forma, por que há pessoas 

que não se importam em aprender a colocar cada material no contêiner adequado, orgânico no 

contêiner verde e reciclável no contêiner amarelo? Todos nós desejamos progresso em qualquer 

setor da vida e da sociedade. Queremos melhorias na educação, então procuramos auxiliar 

nossos filhos na escola, compramos livros, pagamos cursos, o município reforma escolas, 

compra equipamentos, contrata professores e funcionários. Queremos progredir no turismo, há 

novos empreendimentos no setor o município assessora, há campanhas de marketing. Queremos 

melhorias na saúde, então construímos ou ampliamos postos de saúde, providenciamos mais 

médicos, enfermeiras, fazemos campanhas de vacinação, produzimos dados. E sobre o esgoto e o 

lixo o que produzimos, aliás, e sobre o esgoto e o lixo que produzimos diariamente? Infelizmente 

este assunto ainda não desperta tanto interesse, há preconceito inclusive, apesar de sabermos que 

os recursos naturais não são infinitos. A população está aumentando, a cidade cresce e, se 

quisermos ter um meio ambiente saudável para nós e para as futuras gerações, precisamos de 

políticas públicas voltadas ao saneamento básico, como separar adequadamente o lixo produzido 

em nossas residências, não jogar lixo nas ruas e nos bueiros, não desperdiçar água, entre outras 

ações. Como é salutar desenvolver uma conexão com os recursos naturais disponíveis na 

natureza. Quem não gosta de caminhar ou correr em áreas verdes, admirar uma bela paisagem ou 

fazer um piquenique com a família em meio à natureza? Por isso, Nobres Colegas e os que me 

ouvem, cuidar da preservação do ecossistema e ter bons serviços em saneamento básico são 

meios indispensáveis para diminuirmos os impactos negativos na natureza. Portanto, sejamos 

propagadores de ações que despertem nas pessoas a necessidade constante da preservação e 

conservação do meio ambiente. Espero ter contribuído para que haja ao menos uma reflexão 

sobre o tema. Obrigado pela atenção de todos! 

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Obrigado, Vereador Vitório! Ainda em 

tempo, gostaria de destacar a presença e dar as boas-vindas ao Chefe de Gabinete, Daniel 

Gavazzoni; ao ex-vereador e Diretor de Obras do Interior, Miro Viasiminski; também destacar a 

presença do nosso amigo Kauan, Presidente do Republicanos Jovem de Flores da Cunha; 

também ao Élio Dal Bó, Presidente do MDB, seja bem-vindo; e o ex-vereador Valdir 

Franceschet, o Feio. Encerrado o Grande Expediente então, passamos ao intervalo de cinco 

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

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Substitutivo nº 01 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2023, que “Concede 

licença ao Prefeito Municipal para ausentar-se do município no período de 25 de março a 03 de 

abril de 2023, para viajar à Taiwan”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça: Favorável.  

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, então falar um 

pouquinho dessa missão técnica que o nosso Prefeito foi convidado a participar, através do Mobi 

Caxias também, que vai acontecer do dia 23 de março a 04 de abril, na cidade de Taipei, o 

evento é denominado “2023 Smart City Summit & Expo”. É a segunda maior feira comercial de 

cidades inteligentes hibridas da Ásia, com soluções de transformação digital e transição verde. O 

https://blog.brkambiental.com.br/bueiro-livre/
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país a ser visitado será o Taiwan, com o objetivo de identificar as ações tecnológicas e 

sustentáveis que visam a inovação e o desenvolvimento econômico englobando as necessidades 

da população. O intuito da participação na Smart City é agregar conhecimento e trazer 

tecnologias para o município. Então como uma forma de buscar sempre se aperfeiçoar enquanto 

gestão, a gente está pedindo aos Colegas Vereadores a autorização então para o nosso Prefeito 

Municipal fazer essa viagem ao exterior. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Substitutivo nº 01 ao Projeto de Decreto 

Legislativo nº 001/2023 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários 

votem não. Por favor, confirmem seus votos. (Processo de votação eletrônica). Substitutivo nº 01 

ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2023 foi aprovado por unanimidade.  

Projeto de Resolução nº 001/2023, que “Cria Comissão Especial destinada a realizar estudo, a 

fim de contribuir para o debate e ações relacionadas às políticas públicas das pessoas com 

deficiência de Flores da Cunha”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do parecer 

da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça: Favorável.  

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: O Projeto de Resolução nº 001/2023 está em 

votação, em discussão, desculpa!  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então, Colegas Vereadores, como discorri ali na 

tribuna, a ideia dessa Comissão é a gente discutir os temas relacionados a pessoa com 

deficiência, trazer luz a isso e principalmente a questão da conscientização e da inclusão dessas 

pessoas na sociedade. E, também, a partir dessa comissão, buscar criar algum material 

informativo ali, colocando todos os direitos que eles têm, pra facilitar a vida também dessas 

pessoas e principalmente buscar políticas públicas adequadas. Então convido os Colegas 

Vereadores a se somarem a este projeto, votando favoravelmente. 

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: O Projeto de Resolução nº 001/2023 está em 

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

seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Resolução nº 001/2023 aprovado por 

unanimidade.  

Encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento os Projetos de Leis nºs 008 e 010/2023; 

para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o 

Projeto de Lei nº 008/2023.  

Passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Mais uma vez, cumprimentos ao nosso 

Presidente. Hoje trago um agradecimento ao pessoal do setor de Trânsito, pois em 22 de março 

de 2022, eu havia protocolado a indicação de número 45, em nome da comunidade do bairro 

Nova Roma, e na qual solicitava a ampliação da parada de ônibus coberta na rua Aurélio Scopel 

com a rua 15 de novembro, pois ali é um local onde há muitos estudantes e trabalhadores e 

usuários que pegam o transporte. Então agora recebi comunicado da comunidade, que foi então a 

colocação de uma outra parada de ônibus lateralmente a que já existia, então agora as pessoas 

estão mais protegidas do sol e da chuva enquanto aguardam ali para que chegue o transporte para 

embarcar. Então agradeço imensamente então ao pessoal do Trânsito, por atender a demanda da 

comunidade ali de Nova Roma. Também quero informar a toda a comunidade que, de acordo 

com o artigo 72, inciso III, do Regimento Interno desta Casa, de seis a 31 de março de 2023, 

estarei de licença para tratar de interesse particular, licença não remunerada. Desejo ao Vereador 
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Suplente Feio, que irá me substituir, muita luz em suas tomadas de decisões. Seria por isso, seria 

hoje isso, Senhor Presidente. Uma boa noite e uma boa semana a todos e todas! Até a volta! 

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Com a palavra, Vereadora Silvana De Carli. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Obrigada, Senhor Presidente! Quero também 

cumprimentar o Colega Vereador Guga, pelo aniversário. Fizemos aniversário no mesmo dia, 

então os piscianos aí tomando conta. Também quero falar um pouquinho que, na sexta-feira, 

estivemos reunidos com o defensor público aqui do município, o doutor Juliano, e o nosso 

assessor Rodrigo, assessor jurídico, esteve acompanhando pra falar um pouco sobre a 

Procuradoria da Mulher. Então ele se mostrou muito aberto aí pra nos auxiliar nessa demanda e 

nos parabenizou também pela iniciativa. E ele é um defensor do Poder Legislativo, de que os 

parlamentares podem ser mais atuantes, mais efetivos nas suas, no seu trabalho. E o que nós 

conseguimos, assim, de efetivo é que quando houver uma situação de uma mulher em violência, 

ainda que ela não tenha registrado B.O., ela pode fazer procura de auxílio na Defensoria por 

primeiro, por quê? No momento que é feito um registro de ocorrência, automaticamente vai pra 

Defensoria a defesa do agressor e a mulher, que é a vítima, fica sem defensor, porque ele não 

pode atender a vítima e o agressor. Então a orientação agora que a gente vai oferecer aqui, 

através da Procuradoria da Mulher, é que se a mulher está em vias de fato, agressão e que já vai 

registrar ocorrência, antes vai lá na Defensoria, relata a situação, onde eles já vão abrir um 

protocolo pra ela, o que impede depois do defensor atender o agressor. Então acho que muito 

importante isso, porque muitas mulheres ficavam desassistidas de um defensor e muitas têm essa 

questão da dependência econômica do marido, então acabavam sem ter alguém pra auxiliar nessa 

questão. E, também, falar que hoje à tarde, a convite do hospital Fátima, estivemos na rádio 

Solaris, também fazendo, dando uma entrevista sobre a ida a Brasília, contando como foi a 

experiência lá e a captação de recursos pro hospital. Ainda não saíram oficialmente as emendas, 

a gente tem alguma coisa encaminhada, mas até não ser efetivada, chegar o ofício pro Município, 

a gente sempre fica com receio de divulgar. Mas assim que saírem os valores, a gente vai 

também dar transparência e visibilidade e o devido reconhecimento aos deputados que mandam 

as emendas aqui pro município. No momento era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada! Uma 

boa noite e uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: A palavra, agora, está à disposição do 

Vereador Ademir Barp.  

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

Vereadora; servidores da Casa; o nosso Presidente do MDB, o Élio; Miro, das Obras; o Kauan, 

Cultura; e os que nos acompanham pelas mídias sociais. Dizer de que, cumprimentando o nossos 

aniversariantes, o Colega Guga, Vereadora Silvana, muita saúde, muita paz, muito sucesso na 

vida! São jovens ainda, então tem tudo pela frente, a gente deseja muito sucesso e muita saúde a 

ambos! Falar que no sábado, na madrugada de sexta pra sábado, houve um acontecimento aí que, 

um pequeno acidente ali na ponte da Linha 80 aí e acabou rompendo os canos, a parte de metal 

aí que liga a rede aqui de Flores para Otávio Rocha, que depende bastante dessa água que vem 

daqui pra lá. Então houve o comprometimento aí de todo esse abastecimento durante um período 

longo. E quando foi feito o reparo, logo em seguida ele acabou, devido ao peso, acabou 

rompendo novamente e a população também ficou bastante tempo sem água. Mas o Carlinhos, o 

Giovani se dispuseram e, debaixo de chuva, cumprindo o seu papel aí e mantendo o 

abastecimento, que no final da tarde de sábado, não só Otávio Rocha, mas todas comunidades 

vizinhas e todo os entornos aí também foram contemplados com a água chegando em suas 

torneiras, depois de um período difícil sem água, e a gente sabe da importância que a água tem. 

Então parabenizar aí a prestação de serviço do Carlinhos, do Giovani e toda a equipe que se 

envolveu naquele trabalho de sábado. Também ontem, estivemos no último dia da Feprocol, em 

Nova Pádua. Então queria parabenizar aquela comunidade, aquele município, pelo excelente 

trabalho desenvolvido na festa dos produtos coloniais ali de Nova Pádua. Então parabenizar o 
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Presidente, o Inácio Sonda, o Maicon Morandi, que são Presidente e o Vice, toda a sua corte e 

todos que se envolveram, o Prefeito Danrlei, então foi um evento maravilhoso e só faz bem 

também para Flores da Cunha e toda a região. Então parabenizar todo aquele município, toda 

aquela comunidade que passou por aqueles infortúnios das intempéries também nos dias 

próximos a sua festa maior. E tudo acabou ocorrendo de forma magnífica e a gente viu shows, 

produtos, cultura, tudo acontecendo, tudo de bom no nosso município vizinho de Nova Pádua. 

Então parabéns a toda aquela comunidade! Por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Para Declaração de Líder. 

(Assentimento da Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, público que nos assiste e 

aqui presente nesta noite. Quero falar um pouco sobre umas atividades da semana passada. 

Estive reunido no gabinete do nosso Prefeito, na última sexta-feira, com alguns moradores da 

localidade de Serra Negra, conversando com o Prefeito César sobre algumas demandas, entre 

elas, a pavimentação asfáltica da localidade de Serra Negra, pra também, pra também levar ao 

conhecimento do Prefeito mais uma emenda que veio do Deputado Federal Pompeo de Mattos 

para aquela localidade, 100 mil reais este ano, 100 mil no último ano e, de pouco em pouco, a 

gente vai juntando lá um valor pra que seja realizada aquela pavimentação. Destacamos a 

necessidade de pavimentação, porque é uma das únicas comunidades que ainda não tem acesso 

pavimentado, possui um grande apelo turístico, com sete vinícolas, grande produção de uvas e 

frutas e um parque aquático que traz muitos turistas todos os, todo o ano para o município, agora 

também, com um projeto aí de agregar também atrativos para o inverno. Então a gente destacou 

que é muito importante aquela pavimentação, pra dar acesso aos moradores e, também, 

movimentar a nossa economia. E estamos buscando mais emendas para fazer aí um bolo maior e 

poder contribuir aí na realização daquela obra. Hoje também recebi a notícia de, da instalação de 

um quebra-molas, um redutor de velocidade no bairro Parque dos Pinheiros, loteamento Parque 

dos Pinheiros, na rua Ernesto Caetano Muraro, que é uma das vias mais movimentadas do bairro, 

uma das principais e por ali circulam muitos veículos e aos quais os motoristas desenvolvem alta 

velocidade. Então esse, essa lombada aí vai auxiliar aí na redução da velocidade pra preservar 

também a integridade física dos pedestres e das crianças que transitam por ali. Agradecemos a 

Administração Municipal, pelo atendimento a essa indicação. E no mais era isso. Agradeço, 

Presidente. E boa semana a todos! 

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

Presidência). Obrigado, Senhor Presidente! Cumprimentar os Colegas Vereadores, o público 

aqui presente, já citados. De uma maneira especial, cumprimentar aos Colegas Vereadora 

Silvana, Vereador Guga, pela passagem dos seus aniversários, felicidades! Também parabenizar 

os Colegas Vitório, Angelo, por reconhecerem o trabalho do nosso Executivo, que é imparcial. 

Sempre que chega uma demanda até o Executivo, ele avalia e dá, no menor tempo possível, que 

é possível realizar as ações, o Executivo tenta atender a todas as demandas precisamente desta 

Casa. No sábado de manhã, nós somos de costume ouvir o Prefeito falando com a comunidade. 

Então, no último sábado, ele destacou as várias obras que está, estão sendo executadas no 

município, ele citou 11 obras. E eu quero aqui destacar uma em especial, que não foi uma obra, 

mas é um pedido da comunidade. Nesses dias, eu estava comentando na tribuna sobre a nossa 

visita a Porto Alegre, falando com o Secretário de Parcerias sobre a praça de pedágios na nossa 

cidade. Então, na última sexta-feira, teve o representante da concessionária CSG, Caminhos da 

Serra Gaúcha, visitando o município, juntamente com o Prefeito, com o Secretário de Obras, pra 

ver em off, pra ver com os próprios olhos quais as necessidades mais urgentes que nós temos no 

nosso município. Então eles estiveram visitando vários pontos, entre eles, podemos destacar aqui 

o acesso à escola Benjamin Constant, lá em São Roque; a alça de caminhões no sentido Antônio 

Prado; o acesso à ponte do Rio das Antas, que é um acesso perigoso; o novo local da praça de 

pedágio que todos já conhecem, o trevo de acesso ao bairro União, bairro Pérola; os 

acostamentos na comunidade de São Gotardo e, também, no bairro Pérola, que é um local onde 

que tem muita travessia de pedestres e aí necessita de investimentos naquela localidade. Então 
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parabenizar o Prefeito César que está se movimentando. A gente sabe que a empresa que 

assumiu não aceita muito, muitos pitacos no seu contrato, mas eles aceitaram então, como 

sugestão, vim, vir até o município, pra ver as demandas que o município tem. Então parabenizar 

a Administração Pública, por essa atitude. E que nós tenhamos sim êxitos nesses pedidos que o 

Executivo fez junto à empresa concessionária da nossa região. Era isso, Senhor Presidente. 

Obrigado! Tenham uma boa semana! 

PRESIDENTE LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Encerrada então as Explicações Pessoais, 

passamos aos Informes da Casa, aos Informes da Presidência. No dia 23/02, a Câmara de 

Vereadores de Flores da Cunha esteve representada pelo Presidente, Vereador Diego Tonet, no 

evento de lançamento do Plano Anual de Compras e da Cartilha de Compras Governamentais. A 

parceria entre a Prefeitura de Flores da Cunha e o Sebrae RS, por meio do Programa Flores Mais 

Empreendedora, foi apresentada no encontro do Núcleo dos Contadores do Centro Empresarial. 

Também, no dia 23, a Câmara Municipal de Flores da Cunha recebeu o Secretário de 

Administração e Governo, César Conz, e a supervisora da área de segurança do trabalho do 

grupo Face, Mirian Rodrigues. A proposta do encontro partiu da Comissão de Constituição e 

Justiça, para buscar esclarecimentos sobre 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. Na próxima quinta-feira, dia 02/03, às 16:00 horas, no plenário desta 

Casa, haverá reunião com a Secretária Michele Lusa, da Secretaria de Desenvolvimento Social, 

para apresentação aos Vereadores do Serviço de Proteção ao Adolescente e cumprimento de 

medidas socioeducativas e para falar sobre habitação. Também, no dia 02/03, às 18:30, a Câmara 

de Vereadores de Flores da Cunha, por meio da Comissão Especial do Idoso, fará o lançamento 

da campanha “Seu Imposto Fica Aqui”, com o intuito de criar uma mobilização para que os 

tributos gerados pelas pessoas físicas e jurídicas do município fiquem no município em benefício 

aos Conselhos Municipais do Idoso e da Criança e do Adolescente. Para lançar a campanha, a 

comissão realiza uma palestra com o analista tributário da Receita Federal do Brasil e 

representante regional de Cidadania Fiscal da RFB, na 10ª RF (RS), Senhor Gilson Cesar Borges 

de Almeida. Ainda em tempo, gostaria de parabenizar a Vereadora Silvana De Carli e o 

Vereador Carlos Roberto Forlin, que estão comemorando mais um ano de vida nesta data. Meus 

parabéns e que Deus abençoe vocês mais e mais. 

Então agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão 

ordinária desse dia 27 de fevereiro de 2023, às 19h07min. Tenham todos uma boa noite e uma 

boa semana! 
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