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SESSÃO 2.579 – EXTRAORDINÁRIA 

23 de junho de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária extraordinária desse dia 23 de junho de 2020, às 20:00 

horas. Convocada por mim, atendendo ao pedido de vista do Vereador César Ulian, estamos 

realizando esta sessão extraordinária, 24 horas depois, conforme Regimento Interno desta Casa, 

para apreciação e votação da Nova Redação ao Projeto de Lei nº 030/2020. Conforme acordado 

com os Colegas Vereadores, ficam suprimidos desta sessão o Pequeno Expediente, o Grande 

Expediente, as Explicações Pessoais e o intervalo.  

ORDEM DO DIA 

Nova Redação do Projeto de Lei nº 030/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$400.000,00”. Como os resultados dos pareceres foram lidos na sessão de 

ontem, o projeto está em discussão, a palavra está à disposição dos Senhores Vereadores.  

(Falha na gravação). 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: (O Vereador falou que pediu vistas por ter interesse em 

apresentar emenda para a aquisição de testes de Covid, mas não seria viável por questão de 

rubrica específica que já consta no projeto. Ele conversou com a contadora desta Casa e 

verificaram que seria inviável. Também pensou em apresentar emenda para destinar os 50 mil, 

mas esse valor será para uma obra muito importante de Mato Perso, a reforma do piso da UBS. 

Então, por achar imprescindível essa obra, que atende pedido da Vereadora Claudete, que há 

muito tempo vem pleiteando, achou melhor não alterar essa rubrica também. Mas, destaca que 

apresentou uma indicação, que será lida na segunda-feira próxima, que indica ao Prefeito 

Municipal que direcione o valor de 100 mil reais, oriundo da emenda parlamentar do Deputado 

Covatti Filho, para a contratação de empresa para a realização de testes RT-PCR, conforme 

valores contidos no Projeto de Lei nº 030/2020. O Vereador agradece o Senhor Presidente e 

encerra a discussão).  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: (Vereador solicita cinco minutos de tempo para discutir 

o projeto como relator e o Presidente concede. Depois ele cumprimenta a todos e começa a sua 

defesa ao projeto). O Município de Flores da Cunha adquiriu esses testes, o hospital Nossa 

Senhora de Fátima também adquiriu, estão com eles já há um bom tempo, está sendo utilizado. O 

SUS enviou um lote, está enviando mais um lote de testes para o Município de Flores da Cunha, 

então hoje nós temos até uma matéria onde na matéria consta que no posto de saúde nós, na UBS 

central nós temos 940 testes disponíveis e no hospital Nossa Senhora de Fátima nós temos 620 

testes à disposição da comunidade. Nós temos um protocolo do Estado, no qual a pessoa tem que 

estar com sintomas e os sintomas são o de quase estar na UTI, para que possa fazer esses testes, 

né? Então a pessoa tem que estar com febre e tem que estar com falta de ar. Tendo esses 

sintomas, pode se fazer o teste. E nós temos que fazer cumprir o protocolo da Secretaria do 

Estado da Saúde. (Interferência do Vereador César Ulian). Não! Nós temos já prefeito que 

tentaram fazer isso e foram notificados pelo Ministério Público e, posteriormente, pelo Tribunal 

de Contas, porque se tem um protocolo a ser seguido, que é a orientação que a Secretaria do 

Estado da Saúde passa para os municípios. Também acho que está errado, mas nós não podemos 

ir contra à Secretaria do Estado. É assim! Com relação aos 100 mil do seu Deputado, na noite de 

ontem, no intervalo, o nosso Secretário hoje, estive falando novamente com o Secretário da 

Fazenda, ele orientou o Vereador, né, que não teria necessidade de pedir vistas, pois já continha 

no corpo do projeto os 100 mil, né, referente a se houver a necessidade, se utilize esses 100 mil. 

E se eu tiver a necessidade, com certeza o Poder, o Executivo vai, vai arrumar o dinheiro e vai 

comprar mais testes, se houver essa necessidade, como aconteceu em tudo nesse período. Então 

não, não tínhamos a necessidade de estar aqui nesta noite. Também, só pra ressaltar, a gente sabe 

que tem uma orientação do seu partido, dos Progressistas, para os deputados que mandam 
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emenda para o Município de Flores da Cunha, que seja destinado sempre ao hospital Nossa 

Senhora de Fátima, nunca veio destinada a nenhuma verba para o Município, sempre para o 

hospital Nossa Senhora de Fátima. (Interferência do Vereador César Ulian). Tudo bem! Essa 

daqui é a única. E já estava querendo reverter, né? Quem sabe, né, num, a gente sabe que 

estamos num pleito, né, chegando num pleito político. Quem sabe já não combine com ele, que 

ele deposite na conta do partido, vocês fazem o que querem! Nós temos um Executivo 

comprometido, transparente, muito responsável! A gente pode, todos aqui vereadores podem 

visitar em qualquer secretaria, tirar as suas dúvidas, então nós não temos necessidade dessas 

pirotecnias e nem do que foi feito nas redes sociais! Não temos essa necessidade. Senhor 

Presidente, então vamos votar hoje mesmo o projeto que nós tínhamos na noite de ontem, sem 

nenhuma alteração, só na, nas pessoas que de repente vieram novamente, né? Nós estamos 

discutindo o mesmo projeto de ontem, porque não tem o porquê de mudar. Então era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado!  

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, Colegas Vereador, Vereadora, os 

assessores da Casa, os funcionário, visitante a Monique e a outra colega ali, meu boa noite. 

Como eu tenho falado ontem, né, eu também tenho a minha deputada, a Liziane Bayer, o qual eu 

tive lá, em Brasília, que foi bem sofrido pra conseguir esses 100 mil reais, né? E aí então eu tinha 

pedido um valor pra ela e ela me, e ela disse que não ia poder me arrumar naquele, naquele 

sentido o qual eu tinha pedido, então ela ia mandar pra saúde. Eu disse, não tem problema, o 

tanto que mande. Tudo que vem é bem-vindo, né? Então também não posso deixar de votar 

favorável, né, aonde tem uma emenda da própria minha deputada, né? Então sou favorável.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, eu queria 

dizer que eu acho engraçado, que quando que a gente comenta algo diferente do que pensa aos 

Vereadores da situação, né, a gente já é diretamente criticado, até quase que hostilizados. E todos 

são testemunhas que o próprio Prefeito, ontem, estando nessa Casa, pediu para que nós 

vereadores não saíssemos daquela porta com alguma dúvida. No momento que é levantado uma 

dúvida, a gente é tratado dessa maneira. Eu acho que nós somos todos adultos, cada um tem o 

seu trabalho, cada um tem as suas atribuições, todas emendas que a gente consegue pro 

município, a maioria sempre fala que, que vem pro município independente de asfalto ou não 

asfalto, hospital ou não hospital. Essa verba que está vindo é pro custeio da saúde pública pra 

todos os munícipes independente do deputado que está trazendo. Então acho que não é dessa 

maneira que a gente tem que tratar. E, sim, eu falei ontem e repito, se nós tivéssemos dado o 

tempo pra discutir os projetos, nada disso estaria acontecendo. Eu fiz a sugestão pro Senhor 

ontem. Então esperamos sim que essa Casa, no próximo projeto que tiver de urgência 

urgentíssima que o Prefeito pedir, que nós possamos, se é um projeto mais complicado, que a 

gente possa dar tempo pra discutir. Nada mais, evitaria toda essa discussão mais uma vez. Todos 

têm o direito de pedir vistas, tirar as suas dúvidas. Falam, o Prefeito também falou ontem, a sala 

dele está aí, os secretários estão aí, mas a gente não tem a disponibilidade de todo o dia vim aqui, 

cobrar dos secretários a explicação. Então é justo que a gente dê um tempo, um dia, dois, três, 

ninguém está morrendo, precisando desse dinheiro urgente pra ser liberado. A minha posição é 

essa. Então acho que nós temos que respeitar a posição de cada vereador. E mais uma vez eu 

digo, não é cada coisa que a gente faz aqui, pedindo vista ou contrariando a posição do 

Executivo, que tem que fazer esse auê. Pelo amor de Deus! Vamos ser mais, mais adultos, mais 

responsáveis nos nossos atos. Obrigado, Presidente!  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Primeiramente eu gostaria de dizer e deixar frisado, que o pedido de vistas é 

válido sempre, independente se houver modificação do projeto ou não, porque ele foi solicitado 

devido a dúvidas que surgiram. Olhem quantas dúvidas foram sanadas aqui! Quantos testes, por 

que dos testes, como fazer, onde será investido o valor. Bom, e eu fiquei sabendo hoje, que o 

recurso de investimento iria pra reforma do piso do posto de saúde do Mato Perso. Não estava 
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claro na justificativa que seria pra lá. Então realmente, assim, fiquei três meses em licença de 

saúde, voltei no dia 18 de maio. De lá para cá, nós passamos por cinco sessões. Se não me falhe 

a memória, não sei se em uma, com exceção de uma, nós não tivemos extraordinária. Em todas 

nós tivemos projetos entrando na sexta-feira para serem votadas na segunda. E realmente, os 

Vereadores do Governo tem acesso direto numa segunda à tarde, sábado e domingo de repente 

com os secretários. Talvez nós não tenhamos tanta disponibilidade ou um momento em que nós 

possamos, em um dia útil, que seria segunda-feira, sanar as nossas dúvidas. Então penso que sim, 

que o que foi sugerido aqui seria bom que acontecesse realmente, quando solicitado uma 

extraordinária, nem que seja na terça-feira ou na quarta-feira, como já aconteceu, mas que a 

gente tenha tempo pra analisar. Nós tivemos um péssimo exemplo na última semana com a 

questão dos quatro milhões, né, que penso que sobrou pra muita gente. E essa situação, desse 

pedido de vistas, também poderia ter sido sanada as dúvidas, se nós tivéssemos mais tempo. 

Então obviamente que sou favorável à aprovação desse projeto. E reforçando mais uma vez, que 

é importante que os vereadores tenham tempo suficiente para sanar as suas dúvidas, esgotar o 

tempo que nós temos, ah, temos três, quatro dias para poder marcar essa extraordinária. Então 

que a gente utilize esse tempo pra isso, Senhor Presidente. Muito obrigada!    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O projeto está em votação. Os 

Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 

(Nenhuma manifestação). Nova Redação do Projeto de Lei nº 030/2020 aprovada por 

unanimidade.  

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, a presença dos Colegas, servidores e público presente, 

declaro encerrada esta sessão extraordinária desse dia 23 de junho de 2020, às 20h17min. Muito 

obrigado e tenham todos uma boa noite! 
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