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SESSÃO 2.582 – ORDINÁRIA 

13 de julho de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 13 de julho de 2020, às 18h04min. 

Um cumprimento especial aos Nobres Colegas Vereadores, aos servidores desta Casa, ao público 

presente, à imprensa; cumprimento aqui nosso Secretário de Saúde, Senhor Vanderlei Stuani; 

lideranças partidárias, direção do hospital Nossa Senhora de Fátima, funcionários desta Casa, 

sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos a sessão, só pediria que os senhores respeitassem o 

afastamento, né, nas cadeiras marcadas, em virtude do grande público que temos na noite de 

hoje, e estamos aqui num momento de pandemia, temos que fazer a nossa parte na prevenção 

também. Agradeço a compreensão de todos os senhores!  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, 

dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 068/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 013/2020 e informa que, de 

acordo com o Secretário Municipal da Fazenda, o percentual dos recursos da receita estimada 

remanejada através de créditos suplementares por decretos executivos no ano de 2020 é de 

2,66% até a data de 19 de junho de 2020, em atenção ao requerimento nº 038/2020, de autoria da 

Vereadora Claudete Gaio Conte.  

Ofício nº 069/2020, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 01, que “Altera a redação do 

Inciso I, do Art. 2º, do Projeto de Lei nº 033/2020, que autoriza a abertura de um Crédito 

Adicional Especial no valor de R$285.086,00”.  

Ofício nº 070/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 037/2020, que “Autoriza a abertura de 

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

E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório das transferências 

de receitas recebidas pelo Município de Flores da Cunha, relativo ao mês de junho de 2020, para 

conhecimento dos Vereadores. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 038/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que “Altera os 

parágrafos primeiro, segundo e terceiro do artigo primeiro da Lei nº 3.491 de 24 de junho de 

2020, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera dos cadastrados para participar de 

programas habitacionais populares no município de Flores da Cunha e dá outras providências”.  

Indicação nº 063/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que indica ao Prefeito Municipal que 

analise a possibilidade de adoção de protocolos preventivos e de tratamento com medicamentos 

para serem distribuídos a pacientes com suspeita, com sintomas leves e/ou para pacientes em 

fase inicial de contágio por coronavírus. 

Indicação nº 064/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que indica ao Prefeito Municipal o 

patrolamento e o cascalhamento da rua João Maria Devenz, no bairro Parque dos Pinheiros. 

Requerimento nº 039/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa a relação das 

empresas beneficiadas de transporte escolar cadastradas no Município e as que participam dos 

processos licitatórios realizados pela Administração Municipal, informando os dados cadastrais 

das empresas e a quantidade de veículos de cada empresa com respectivos dados de identificação 

dos mesmos. 
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EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do Diretor do Parque Romano Empreendimento Imobiliário Ltda., que solicita avaliação 

desta Casa quanto às sugestões feitas para denominação das ruas do loteamento Villa Romana, 

em Flores da Cunha.  

E-mail da Presidenta da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para a audiência pública 

sobre a Lei de Emergência Cultural e sua aplicação no Rio Grande do Sul, por teleconferência, 

no dia 14 de julho de 2020, às 09h30min.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Secretário! Em 

tempo também, gostaria de cumprimentar ex-vereador desta Casa, Osmar Doro. Seja bem-vindo! 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente, boa noite; boa noite também aos Colegas 

Vereadores, demais pessoas que se fazem presentes nessa sessão, Secretário de Saúde, diretoria 

do hospital, extensivo a todos os presentes, sejam todos bem-vindos. Utilizo deste tempo para 

falar sobre indicações protocoladas nesta semana. Uma delas, que vem ao encontro à 

reivindicação dos moradores aí da rua João Maria Devenz. (Exibição de imagens através da 

televisão). Até separamos algumas imagens. É uma rua pequena, que ela fica mais ou menos no, 

na divisa ali, entre os bairros Parque dos Pinheiros e São Cristóvão. Mas existem alguns 

moradores aí, alguns moradores idosos, que por vezes necessitam também da ambulância que 

chegue até as suas residências, então eles fazem este apelo, né? Nos últimos dias tivemos uma 

grande quantidade de chuva, o que acabou acentuando ainda mais aí a, a dificuldade de transitar 

por esta via. Então também eles, eles reivindicam que seja feito algum sistema para a canalização 

desta água excedente, né, que muitas vezes ela acaba correndo pelo meio da rua e acaba abrindo 

essas valas e danificando e sendo difícil da, de passar por esta, por esta via. Então acreditamos aí 

que seja algo, algo simples que possa ser feito com a maior brevidade. E também, a respeito da 

outra indicação, onde a gente sugere ao nosso Executivo Municipal, que analise a possibilidade 

de adoção de protocolos preventivos de tratamento com medicamentos para serem distribuídos a 

pacientes com suspeita e com sintomas leves de coronavírus no nosso município. Então depois 

também, quando utilizarei o Grande Expediente, irei falar mais sobre isso, mas acho que é de 

grande valia levantarmos esse debate também aqui nesta Casa. No mais era isso por enquanto, 

Senhor Presidente. Obrigado!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador César. 

Encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente João Paulo Tonin 

Carpeggiani, Vice Éverton Scarmin, Colegas Vereadores, pessoas que nos acompanham nessa 

noite, Secretário da Saúde Vanderlei Stuani, servidores; boa noite especial ao hospital Fátima 

que se faz presente, na pessoa da Olga; Piccoli; tirar essa máscara que fica melhor acho; outras 

pessoas que nos acompanham, sejam todos bem-vindos! Na última vez que ocupei esse espaço 

na tribuna desta Casa, trazia então os números da Corsan aqui do nosso município e 

principalmente a grande preocupação referente à água que chega as nossas casas, empresas e 

também na agricultura. Então na, naquela época tecemos um comentário aqui e era em época de 

estiagem, né? Conversando agora, com o Gerente da Corsan de Flores da Cunha, o Senhor 

Giovani Spelocin, a situação na época era preocupante, devido à longa estiagem que castigava o 
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nosso estado e, por isso, era sempre feito o apelo para que a comunidade economizasse água. As 

fortes chuvas que eram esperadas para agosto aconteceram em julho, em grande quantidade, 

trazendo prejuízos de novo para o nosso estado. Confesso que eu também imaginei que a 

situação dos nossos poços tivessem melhorado, mesmo sabendo que a recomposição das águas é 

lenta e gradual, devido à profundidade dos mesmos. As intensas chuvas das últimas semanas e 

que tantos transtornos nos trouxe para o estado e região, suas águas ainda não atingiram os 

lençóis freáticos de captação. Portanto, ainda temos que evitar o desperdício. Cidades que tem 

seus reservatórios oriundo de rios, riachos, que formam as suas represas, tem a situação 

normalizada, mas Flores da Cunha é abastecida por poços artesianos, como todos nós sabemos. 

A mudança da estação e as chuvas fizeram que o consumo baixasse, pois muitas das nossas casas 

e empresas já contam com coleta de água da chuva utilizada para vários fins. Então a estação 

ficando mais fria, as chuvas, as águas sendo coletada pelas nossas empresas, pelas nossas casas, 

também ajudaram na diminuição do consumo. E buscando os dados junto à Corsan, podemos ver 

essa baixa considerável no consumo dos últimos meses, principalmente agora, no mês de junho. 

Então estive conversando com ele, peguei alguns dados, eu também não fazia ideia de quanto 

Flores da Cunha consome, por mês, de água. Sabemos que é muitas e são alguns milhões de 

litros, mas não se tinha assim um número a conhecimento popular nosso um número mais ou 

menos exato do que se consome na nossa cidade e no nosso interior. Então o mês de março, só 

para termos uma ideia, foi consumido em Flores 213 milhões de litros de água; abril já baixou 

um pouco, 192 milhões e oitocentos mil litros; maio subiu novamente para 209 milhões, isso em 

função da estiagem que se alongava; já em junho, tivemos a diminuição desse volume 

consumido em Flores da Cunha, então são 192 milhões de litros de água consumidos na nossa 

cidade e parte do nosso interior. Os nossos poços, que nem eu havia falado naquela ocasião, 

continuam trabalhando de 18 a 20 horas por dia. Ainda não chegou a água tão esperada que, que 

se espera para a sua recomposição nos nossos lençóis e, portanto, eles continuam trabalhando 

todas essas horas para poder suprir a necessidade da demanda da nossa cidade. A boa notícia é 

que, em breve, teremos mais um poço à disposição dos florenses e que irá fornecer 25 mil litros 

de água/hora. E esse poço é denominado SL 45 e foi perfurado na região de São João, próximo à 

propriedade dos Maurina. E essa água irá abastecer as comunidades de São João, São Caetano, 

Santa Bárbara, Parada Cristal, Dolorata e parte da rua Milano, em São Gotardo. Todos esses 

trâmites legais estão sendo seguidos e está em fase final para termos esse poço também 

trabalhando naquela região. Então muitos de nós não sabíamos, né, mas que abastecia toda essa 

área ali, segundo a Corsan, é o poço 12, localizado em São Cristóvão, e ele se estende até a 

Parada Cristal para fornecer a água, e inclusive parte do Centro também é retirada do poço de 

São Cristóvão. Então agora, ele vai ter um alívio também naquele poço lá e a água será mais 

destinada para Flores da Cunha e aquela região lá será abastecida por esse, por esse posto SL 45, 

que está localizado ali na localidade de São João, próximo à propriedade dos Maurina. Então 

uma boa notícia também. Também tem a região aqui, segundo a Corsan, os processo e o projeto 

da represa está avançando. Então a primeira parte, nos passava o Giovani, a primeira parte para 

ser executada a obra na Fulina, lá no rio São Marcos lá, primeira parte da Fepam já foi liberada. 

Então já é um avanço em todo o processo para a construção de uma represa, que dia mais, menos 

dias, vai ter que acontecer também em Flores da Cunha e não podemos ficar sempre sendo 

abastecido por poços e a cidade crescendo e a demanda de água sendo cada vez maior, então é 

necessário partir para o represamento dessas águas. Então são notícias boas, a parte negativa é 

que a gente sofreu com as enxurradas, sofreu com as forte tempestade que se abateram sobre 

todo o estado. E a parte boa é que está trazendo alívio também para a nossas águas, mas podia ter 

sido um pouco com mais calma, um pouco mais devagar e não nos causar tantos prejuízos, tanta, 

tanta dor às nossas população, a nossas pessoas, né? Mas são mais um, mais um problema que 

temos que superar. Antes a gente tinha não só a estiagem, o corona, tivemos a pré-ameaça da 

nuvem de gafanhotos e, agora, tivemos as enchente e as enxurradas. Mas acreditamos que 2020 

possa terminar e acreditamos que não vai deixar saudades, né? Também gostaria de falar sobre 

um outro assunto, o assunto do momento, né, que, que tanto nos incomoda e nos perturba, nos 
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deixa preocupados e cada um à sua maneira, a gente procura enfrentar ou de maneira coletiva, 

que é o coronavírus, né, então não se poderia deixar de falar sobre isso. Somos bombardeado 

diariamente por fake news, por informações de toda ordem, tanto seja ela política, seja ela 

técnica, seja ela na área da medicina, apareceu um monte de experts, né? Todo mundo tem a sua 

opinião, todo mundo parece haver a solução. E acreditamos que muitas podem dar certo, outras 

talvez não, então está aparecendo várias, várias notícias, vários questionamentos, várias ideias. 

Então eu gostaria de trazer essa noite sugestões de cidadãos florenses que nos procuraram para, 

para ver se possível a adoção desses critérios, desses processos aqui em Flores da Cunha. Então 

só para ter uma ideia de um, temos um videozinho de um município conhecido ali, a Made, por 

favor! (Exibição de vídeo através da televisão, com o seguinte texto: “Itajaí é o primeiro 

município de Santa Catarina a distribuir ivermectina, o medicamento antiparasitário, para 

auxiliar na prevenção ao novo coronavírus. A distribuição é gratuita e começou nesta terça-

feira, no Centreventos, de oito da manhã às oito da noite. A prefeitura adotou critérios para 

distribuição. Primeiro o cidadão assina um termo de consentimento, depois passa por todo um 

processo de triagem para acolhimento de dados, como pesagem e se tem algum tipo de 

comorbidade que impeça de tomar o medicamento. A partir daí, é feito uma consulta médica 

para ser feita a prescrição. E então, o recebimento da ivermectina. ‘Então a gente pensou nesse 

medicamento aqui, em Itajaí, justamente pra criar uma barreira imunológica pra proteção da 

nossa comunidade. Agora, algumas pessoas criticam, falando, ah, mas então vai passar uma 

falsa sensação de tranquilidade pra comunidade. Não! É mais, mais um requisito pro nosso 

protocolo. O uso da máscara continua sendo obrigatório, a higiene qualificada com álcool gel, 

água e sabão continua sendo obrigatório, né, todas essas orientações, distanciamento social, o 

isolamento social, é justamente pra quê? Pra que a comunidade tenha essa segurança’. A 

intenção do município de Itajaí é tratar com o medicamento aproximadamente 100 mil pessoas. 

A prefeitura mandou produzir cerca de um milhão de comprimidos, no valor de cinco reais e 

sessenta centavos cada caixinha, comprado diretamente da fábrica, em Anápolis, Goiás, o que 

rendeu aos cofres públicos um total de mais de um milhão e duzentos mil reais, com o objetivo 

de prevenir casos graves da Covid-19, o que não é um consenso entre os médicos, ivermectina é 

recomendada por pessoas que precisam tratar vermes ou parasitas. Pesquisas feitas em in vitro, 

por uma universidade da Austrália, tem mostrado a eficácia desse medicamento também contra 

o vírus que provoca a Covid-19. ‘Eu preciso fazer alguma coisa no meio, entre as pessoas que 

estão bem para que não peguem a doença ou aqueles que pegarem, com sintomas leves e 

moderados não compliquem. E então há evidências clínicas pelo mundo todo, em vários países, 

eu posso citar experiência aqui perto de nós, numa cidade chamada Trinidad, na Bolívia, posso 

citar experiências da República Dominicana, do Peru, do Equador, do México, da Nova 

Zelândia, e todo uma experiência de observação muito importante no continente africano. O 

continente africano, há desde 1997, usa massivamente ivermectina, que originariamente é um 

vermífugo, mas ele também combate várias doenças tropicais e se usa massivamente lá, e hoje, o 

índice de Covid no continente africano é o mais baixo do mundo, baixíssimo, com uma 

mortalidade baixíssima, que se atribui pela observação clínica de que só tem uma explicação, a 

ivermectina. Então além das pesquisas que estão sendo feitas, há evidências clínicas de que esse 

medicamento funciona como um importante viricida e, também, ele tem um mecanismo de 

prevenção, de proteção’. A prefeitura de Itajaí afirmou que o medicamento passa a ser adotado 

também como tratamento para quem testou positivo ao novo coronavírus. ‘E também no 

protocolo daqueles casos que forem positivos, de Covid positivo, passamos a adotar também a 

ivermectina como um medicamento de tratamento, junto com a azitromicina, junto com 

corticoide, junto com anticoagulante ou outros medicamentos que o médico julgar necessários’. 

Apesar de Itajaí ser um dos municípios com mais casos com a Covid-19, cerca de 2.100, mais de 

1.700 estão curados, com uma taxa de cura de mais de 80%. ‘Nós temos pessoas ativas com 

duzentas e poucas pessoas, quer dizer, nós tivemos um número de quase 1.700 pessoas curadas. 

Por que curadas? Porque não tiveram sintomas mais brandos. Isso é resultado de uma 

população que tem a sua imunidade mais alta’”. É, como ouvimos, né, então há outros locais 



 

Anais 2.582, da Sessão Ordinária do dia 13 de julho de 2020. 58 

que também adotaram os seus próprios protocolos, então sugestões chegam até nós, acredito que 

a outros vereadores também já chegou essas sugestões de locais que estão tendo os seus próprios 

tratamentos. Mas eu gostaria de dizer que também, conversando com o nosso Secretário da 

Saúde, ele nos repassou também os problemas e os contraponto disso tudo. Então Itajaí terá que 

explicar ao TCE sobre a distribuição de ivermectina. A Anvisa também não aprovou. A 

prefeitura tem prazo de cinco dias para repassar as explicações. A cidade contabiliza 50 óbitos e 

2.194 casos confirmados de Covid-19. O Tribunal solicitou que seja, a prefeitura de Itajaí 

repasse as informações sobre toda a distribuição da ivermectina no prazo de cinco dias, assim 

como os protocolos de autoridades médicas e sanitárias na qual o órgão considerou para que 

fosse distribuído o medicamento à população do município do Vale do Itajaí. Além disso, o 

Tribunal quer detalhes dos critérios e procedimentos utilizados na distribuição dos medicamentos 

relacionados à despesas e comprovantes de pagamentos. A Anvisa não aprovou. Então às vezes 

há decisões locais que se imagina, claro, da melhor das intenções, mas Flores da Cunha obedece 

os protocolos, né, Secretário, então calculamos que é cedo, é precoce ainda tomar essas decisões 

(Interferência do Presidente: Para concluir, Vereador!) sobre a ivermectina. Então, pela atenção 

de todos, era isso. Uma boa-noite e uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Ademir Barp. 

Com a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Boa noite, Presidente; cumprimento também os Colegas 

Vereadores, Colega Vereadora; uma saudação especial também, diretoria do hospital novamente; 

Secretário da Saúde, obrigado pela presença; demais pessoas já citadas anteriormente; pré-

candidatos também, vemos alguns já anunciados aí, que bom que já estão aqui conosco também, 

importante irmos nos adaptando aí à realidade, que possivelmente vocês estarão também 

sentados aí. Como já comentei na defesa da indicação, eu gostaria de continuar o assunto já 

levantado pelo Colega Vereador Barp. Esse vídeo bem interessante também, que a gente possa 

analisar em cima do que foi dito aí no, no vídeo, né, que não é um médico que está falando, não é 

uma pessoa sem o conhecimento, então também a gente precisa levar em consideração toda, 

todos esses aspectos. Eu acho que toda vez que a gente levanta o assunto para o debate, ele é 

sempre salutar, porque a partir do debate a gente vai levantando os prós e os contra e vendo a 

melhor saída possível, né, já que a gente não tem muito tempo. A gente vê aí que cada vez mais 

número de casos, né, Olga, cada vez todo dia estão passando de dez, às vezes um pouquinho 

menos, às vezes dois, três, mas depois volta oito, dez, doze, então os casos eles não estão 

parando. E graças a Deus, a gente está tendo uma imunidade boa aqui no nosso município, que 

não está tendo tantos agraves nos casos. Mas todo o cuidado é pouco, que a realidade que a gente 

vê por aí ela é bem avassaladora. Então eu me dei o trabalho de separar algumas, algumas notas, 

algumas reportagens que eu gostaria de partilhar com vocês nesta noite. Então no início da 

pandemia, em nosso país, estados e municípios as recomendações que recebíamos pelos meios 

de comunicação era de que deveríamos procurar as unidades básicas de saúde e os hospitais 

apenas se tivéssemos febre ou falta de ar. Contudo, estudos recentes têm demonstrado que o 

tratamento precoce da doença também é eficaz. Inclusive, no dia 10 de julho, poucos dias atrás, o 

Ministério da Saúde, né, não foi, não foi ninguém menos do que o Ministério da Saúde, publicou 

em suas redes sociais: tratar as pessoas com Covid-19 desde os primeiros sintomas evita a piora 

da doença, diminuindo a necessidade do uso de respiradores e até complicações que levam o 

doente para a UTI. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda: em caso de sintomas, já procure 

um serviço de saúde. Portanto, acredito ser importante que passemos a divulgar e incentivar esse 

procedimento aos cidadãos de nosso município para que, assim, possamos frear o grande 

aumento de casos que tem sido registrado em nossa cidade. Para isso, fiz uma breve pesquisa 

para entendermos quais são os protocolos utilizados por outras cidades no tratamento precoce e 

até mesmo na prevenção dos casos de Covid-19. Infelizmente não temos, hoje, um medicamento 

específico para o tratamento da Covid-19, nem mesmo vacina que previna essa doença que se 

propaga tão facilmente. Assim, tem se verificado mundo afora, em nosso país e em nosso estado, 
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um levante para que sejam adotados protocolos que disponibilizem tratamento precoce da Covid-

19. Dentre os medicamentos elencados, estão a ivermectina, citada no vídeo também; 

hidroxicloroquina, cloroquina, dentre outros. O tema é bastante polêmico e divide as opiniões, 

porque não há comprovação científica segura acerca da eficácia dos medicamentos. Entretanto, 

não sabemos quanto tempo será necessário para que essa segurança seja alcançada. Por outro 

lado, defensores do tratamento precoce apontam que as substâncias, na prática, têm apresentado 

efeitos positivos em pacientes com Covid-19. Sabemos que a utilização dos medicamentos deve 

ser necessariamente analisada caso a caso, e o médico, como profissional habilitado para tal, 

deve apontar qual o tratamento mais adequado para cada paciente, além de ser necessária a 

concordância do doente na adoção do tratamento. Contudo, é imprescindível que os profissionais 

de saúde tenham todas as ferramentas necessárias e possíveis a sua disposição, ou seja, através 

de protocolos e disponibilidade das medicações. Existem cidades que tem realizado 

procedimentos em massa para prevenir o Covid-19, utilizando ivermectina, como a cidade de 

Itajaí, que a gente viu no vídeo. Este município estabeleceu, dentre seus protocolos de 

enfretamento ao coronavírus, a distribuição à população, após consulta médica e triagem, 

gratuitamente, da ivermectina (medicamento utilizado para tratamento de vermes e parasitas). 

Análise das amostragens vem surpreendendo positivamente por diminuição dos sintomas, 

evitando assim necessidade de internações dos pacientes. No mesmo sentido, outros munícipios 

tem feito, como, por exemplo, a cidade de Porto Feliz, no estado de São Paulo, cujo prefeito 

Antônio Cássio Prado, que é médico, utilizou o mesmo medicamento de forma preventiva em 

seus profissionais de saúde e tem obtido resultados altamente positivos. Em nosso estado, 

diversos municípios como Gravataí, Cachoeirinha, Parobé e Campo Bom tem adquirido e 

distribuído medicamentos preventivos para a sua população. A procura de meios alternativos de 

prevenir e tratar o Covid-19 tem sido grande, tanto que uma noção da amplitude de municípios 

que desejam ter a oferta profilática (ou preventiva) pode ser observada pelas 159 cidades 

gaúchas que aderiram a um protocolo da Secretaria Estadual da Saúde para receber cloroquina 

do Ministério da Saúde, tendo a pasta estadual como intermediadora. As cargas do governo 

federal ainda não chegaram, mas o mecanismo de disseminação já está preparado, conforme o 

jornal Zero Hora, do dia 09/07/2020. O objetivo da utilização desses medicamentos é evitar o 

colapso do sistema de saúde, já que os coquetéis de remédios teriam potencial, utilizados juntos 

ou separadamente, para prevenir o avanço da doença ao estágio que demandaria internação em 

leito clínico ou de UTI, fonte também do jornal Zero Hora do mesmo dia. Nesse sentido, em três 

de julho de 2020, foi vinculada notícia no jornal Pioneiro, com a seguinte manchete: “Prefeitos 

da Serra devem autorizar uso de medicamentos controversos para tratamento precoce da Covid-

19”. Consta na matéria que as 36 prefeituras que compõem a área de abrangência da Associação 

dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a Amesne, estariam avaliando, por meio da 

entidade, a possibilidade de adotar um protocolo clínico farmacológico em nível regional que 

autorize a prescrição médica para tratamento precoce da Covid-19. Segundo resumo do jornal 

Pioneiro, o tratamento precoce: municípios da serra avaliam a criação de um protocolo clínico 

farmacológico que permitirá tratamento de Covid-19, em estágio inicial, usando medicamentos 

como hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e ivermectina. Já que a gente também sabe que 

o, os sintomas muitas vezes eles estão leve e eles, pra passar pra grave, gravíssimo, eles é poucos 

dias, né, também. O que muda? Prefeitos alegam que o protocolo garantiria mais segurança 

profissional a médicos para recomendarem tratamento precoce à doença. Até então, para casos 

iniciais, o recomendado é o isolamento social e a medicação com remédios sintomáticos. Os 

medicamentos alternativos são usados para pacientes em estágios mais avançados, né, em 

entubação e a UTI. O que não muda? A decisão médica para o tratamento alternativo precisará 

ser aceita pelo paciente, seguindo a determinação do Ministério da Saúde. Então não vai ser ali o 

prefeito ou o vereador ou alguém que vai determinar e, sim, o médico que vai analisar cada 

paciente e vendo todo o histórico que esse paciente tem. Quando? Decisão deve sair nos 

próximos dias. Protocolo deve passar a valer ainda neste mês, segundo a Amesne. Mais 

recentemente, no dia 10 de julho de 2020, foi vinculada a reportagem na Zero Hora, com o 
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seguinte título: “Ministério Público Federal e prefeitos negociam acordo para disponibilizar 

tratamento precoce de Covid-19”. Na dita notícia, consta que o procurador da República, 

encaminhou o Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, com 27 prefeitos da região de Bento 

Gonçalves para a adoção de um protocolo de atendimento precoce aos casos suspeitos de 

contaminação pelo novo coronavírus, como estratégia de minimizar riscos de agravamento da 

doença. Pelo acordo realizado entre o procurador e os prefeitos, os municípios terão de 

disponibilizar medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina para que os 

médicos possam receitá-los aos pacientes na fase inicial da doença, caso os profissionais da 

saúde entendam que a prescrição dessas drogas seja clinicamente adequada. O paciente terá de 

assinar um termo de consentimento, como já é pré-requisito hoje. Segundo a notícia da Zero 

Hora da última sexta-feira, os municípios que estão nesta tratativa com o Ministério Público 

Federal são 27: André da Rocha, Barão, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, 

Coronel Pillar, Cotiporã, Dois Lajeados, Fagundes Varela, Garibaldi, Guabiju, Guaporé, Monte 

Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Paraí, Pinto Bandeira, Protásio Alves, 

Santa Teresa, São Jorge, São Valentim do Sul, São Vendelino, Serafina Corrêa, Veranópolis, 

Vila Flores e Vista Alegre do Prata, dentre os quais não, não está a nossa cidade, creio que em 

virtude também do assunto levantado pelo Colega Barp. Assim, com o intuito de que nosso 

município avalie a possibilidade de disponibilizar aos médicos os ditos medicamentos, que fiz a 

indicação que foi lida na noite de hoje, o objetivo é que os médicos e pacientes, conjuntamente, 

possam ter todas as armas para lutar contra o Covid-19 à sua disposição. Infelizmente hoje não 

vislumbramos a possibilidade imediata de leitos de UTI em nosso hospital, sendo que teremos 

que depender, pelo menos por ora, dos leitos de Caxias do Sul. Assim, a adoção de todos os 

protocolos e métodos de tratamento que evitem o agravamento da doença devem estar à 

disposição dos profissionais da saúde, bem como, se assim entenderem, até para a prevenção da 

doença. Então esta, esta série de reportagens, né, que vem com todo um amparo legal, onde os 

municípios estão buscando esta possibilidade e dentro de cada, de cada paciente, através da 

análise clínica do médico, verificando todo o histórico de cada paciente, e com base em países 

que adotaram também isso e estudos que estão dando muito certo, acho que a gente tem tudo pra 

levantar esse debate também em nosso município. E se assim for possível, e se assim for de 

entendimento das, das autoridades mais ligadas diretamente à saúde, que se adote assim estes, 

estes protocolos aí no nosso município. Então acredito que, como disse, né, levantar o debate e 

trazer a discussão à tona sempre traz muito benefício. Então agradeço mais uma vez a presença, 

a atenção de todos e desejo uma boa-noite! Obrigado!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador César. Com a 

palavra a Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Muito boa noite a todos! Cumprimento o 

Presidente João Paulo Tonin Carpeggiani e os demais Vereadores dessa Casa Legislativa, 

imprensa; pré-candidatos a uma vaga ao Legislativo, também os pré-candidatos a uma vaga ao 

Executivo, que aqui também nós temos presentes; um cumprimento especial à Olga, à Andréia, 

representando aqui o hospital Nossa Senhora de Fátima; ex-vereador Osmar Doro, Secretário 

Municipal da Saúde Vanderlei Stuani; amiga Ivete Berti, que também foi candidata a vereadora, 

né, Ivete; e os amigos que estão aí acompanhando, de São Valentim; representantes de partidos 

políticos aqui presentes, senhoras e senhores. Venho à tribuna nesta noite para falar de alguns 

assuntos. E inicialmente gostaria de discorrer sobre o Projeto de Lei, protocolado por mim, que 

altera os parágrafos primeiro, segundo e terceiro do artigo 1º, da Lei 3.491, de 24 de junho de 

2020, também de minha autoria, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera dos cadastros 

para participar de programas habitacionais populares no município de Flores da Cunha. 

Aprovamos recentemente nesta Casa o projeto de lei que divulga a lista de espera dos programas 

habitacionais. No entanto, nós fomos procurados pelo Prefeito Municipal, juntamente com a 

Secretaria de Desenvolvimento Social, por haver alguns pontos, que ao ver da Secretaria , não 

ficaram bem claros devido aos critérios adotados para a elaboração dos cadastros e as posições 
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na lista de espera. Então acordamos que tão logo a lei fosse sancionada, e foi no dia 24 de junho, 

estaríamos encaminhando as alterações e as devidas justificativas. Então vou apresentar de forma 

bastante didática as alterações propostas, que poderão ser acompanhadas aí no telão. (Exibição 

de imagens através da televisão). Então na lei aprovada, o parágrafo primeiro possui a seguinte 

redação: As informações a serem divulgadas deverão conter o nome do requerente e a pontuação 

obtida na soma dos critérios, comprovando o estado de vulnerabilidade social. Na alteração 

proposta, o parágrafo primeiro possui a seguinte redação: As informações a serem divulgadas 

deverão conter o nome do requerente e a pontuação obtida na soma dos critérios. Foi retirado a 

frase comprovando o estado de vulnerabilidade, pois como nos foi explicado pela Secretaria, 

nem sempre quem está em condições piores ou mais vulneráveis terá prioridade. Segundo o 

sistema que faz o cálculo da pontuação dos critérios, ter emprego e renda faz com que a 

pontuação aumente. Então alguns dos critérios são avaliados pelo Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Social, pois o sistema pode colocar como primeiro colocados núcleos 

familiares que não são prioritários. Já no parágrafo segundo da lei aprovada, consta a seguinte 

redação: A atualização dos dados quanto à posição do requerente na lista de espera deve ocorrer 

mensalmente. Também foram necessárias algumas adequações na nova proposta, fica: A 

atualização dos dados quanto à posição do requerente na lista de espera deve ocorrer 

mensalmente e fica sob a responsabilidade do usuário requerente através da atualização de dados 

no sistema. Justificamos que, para comprovação de que o requerente está se enquadrando nos 

critérios estipulados pela Secretaria, o usuário deve manter seu cadastro em dia e alimentar com 

novas informações sempre que ocorrer fatos novos, como, por exemplo, situações que 

evidenciem maior necessidade de prioridade. Como exemplo: doenças, número de crianças na 

família, violência doméstica, então fica a cargo do próprio requerente, do próprio usuário fazer 

essa alteração no cadastro. E na lei aprovada, o parágrafo terceiro está com a seguinte redação: 

Também deverão ser publicadas as alterações na lista de espera, justificando-se o motivo pelo 

qual o requerente mudou de posição na lista, a exemplo de casos em que se comprove que exista 

candidato com maior situação de vulnerabilidade social, respeitando os critérios de pontuação ou 

mesmo desistência de candidatos. Então com a aprovação da nova redação, o texto do parágrafo 

terceiro passa a ser o seguinte: Também deverão ser publicadas as alterações da posição de 

candidatos na lista de espera, a exemplo de casos em que se comprove que existam candidatos 

com maior situação de vulnerabilidade social, nestes casos avaliados, nesses casos eles serão 

avaliados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, também considerando possíveis 

desistências de candidatos. Então nesse caso, a Secretaria nos informou que não seria possível 

expor publicamente alguns motivos para a mudança de posição na lista de espera, quando se trata 

de motivo de doença grave, violência doméstica, uma vez que é antiético e, por vezes, 

constrangedor e, nesse caso, seria desconsiderado o sigilo profissional dos agentes de assistência 

social, expondo algumas situações confidenciais, que são dadas exclusivamente para o assistente 

social e particulares dos núcleos familiares. Desta forma, não se tornará público, mas caso 

alguém tenha dúvidas, poderá saná-las junto à Secretaria de Desenvolvimento Social. Nas 

situações mais extremas, a decisão passa pelo crivo do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Social que seleciona os casos prioritários. Resumindo, as alterações foram apresentadas porque 

no momento da aprovação do projeto de lei, não foram observados alguns aspectos de ordem 

técnica que poderão causar inconsistências no sistema, podendo assim tornarem-se questionáveis 

quanto aos critérios da avaliação social. Destacamos que a soma de todos os critérios no sistema 

da Pitfall, incluindo a avaliação social, pode colocar como primeiros colocados núcleos 

familiares que não são prioridade, mas preencham uma pontuação alta em outros critérios. Além 

disso, nas ocasiões em que o núcleo familiar é prioridade, por ser idoso, portador de alguma 

deficiência ou doença grave, sofrer violência doméstica ou então forem consideradas as 

condições precárias de moradia, nestes casos, expor os motivos que comprovem a situação de 

maior vulnerabilidade acabariam por expor essas realidades. Dessa forma, tira-se o direito de 

privacidade dos usuários e seus familiares, desconsiderando assim a ética e o sigilo profissional 

dos assistentes sociais. Nestas situações, o Conselho Municipal do Idoso, no caso de serem 
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idosos, né, avalia os critérios e escolhe os perfis prioritários. E também, nós gostaríamos de 

esclarecer que as alterações propostas não modificam o objetivo ao qual a lei se destina, tornar 

transparente as ações de destinação de apartamentos ou terrenos às famílias carentes do nosso 

município e, sim, tornar a lei aplicável. Diante de todas as razões expostas para que haja um 

melhor entendimento na aplicabilidade da lei, nós contamos com o apoio dos Nobres Pares para 

a aprovação das alterações propostas e apresentadas hoje, e já protocoladas no final da semana 

passada. Também gostaria de comentar sobre um assunto muito positivo que permeou os meios 

de comunicação na última semana, a adesão da Fábrica de Móveis Florense ao projeto de 

destinação de ICMS para a Brigada Militar. (Exibição de imagem através da televisão). Com 

repasse, a BM, a Brigada Militar florense poderá adquirir equipamentos, armamentos e viaturas. 

A questão da segurança é muito falada aqui pelos Nobres Edis, né, da falta de segurança no 

nosso município. Então a empresa fará o repasse, por meio do Programa de Incentivo ao 

Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg). Num primeiro momento, para o 36º Batalhão de 

Polícia Militar de Flores da Cunha e, posteriormente, para o Batalhão de Choque de Caxias do 

Sul. Então conforme o Capitão de Flores, Daniel Tonatto, através da adesão do programa, será 

possível reaparelhar a BM de Flores da Cunha. Diz ele: “Vamos adquirir equipamentos, 

armamentos e viaturas em favor da segurança pública do nosso município”. A Lei de Incentivo 

à Segurança Pública, inédita no país, foi instituída no Estado do Rio Grande do Sul pela Lei 

Complementar nº 15.224, de 10 de setembro de 2018, e possibilita aos empresários destinar parte 

do que devem em ICMS para o combate à violência e à criminalidade. O Programa de Incentivo 

ao Aparelhamento da Segurança Pública é a primeira lei que permite aos contribuintes 

direcionarem recursos para a segurança pública, permitindo maior participação da sociedade 

civil no fortalecimento das forças policiais e demais instituições vinculadas à segurança, em uma 

clara colaboração entre a iniciativa privada e o Poder Público. Desta maneira, com união, gestão 

e solidariedade, alcançaremos juntos ótimos resultados práticos no combate ao crime e à 

violência. Com a captação de recursos junto à iniciativa privada, o Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul visa aumentar sobremaneira os investimentos para as polícias e demais órgãos de 

segurança pública, com a compra de armamentos, centrais de videomonitoramento, coletes 

balísticos, equipamentos de rastreamento, de informática, veículos, et cetera. É a comunidade 

contribuindo diretamente para o reaparelhamento das corporações da segurança pública do nosso 

Estado, mostrando que atitudes e participação são caminhos ao sucesso de nossa política de 

segurança pública, e a Fábrica de Móveis Florense é mais uma vez parceira. Gostaria de 

parabenizar essa grande empresa que é muito comprometida com o desenvolvimento de nosso 

município, seja no empreendedorismo, na educação, na cultura e, agora também, com a 

segurança pública do nosso município. Sentimos muito orgulho da sua história e dos seus 

posicionamentos voltados ao bem-estar de toda a comunidade. Agradecemos a Fábrica de 

Móveis Florense pela iniciativa e desejamos muito sucesso em seus empreendimentos futuros. E 

também, gostaria de anunciar mais algumas emendas para a área da saúde de Flores da Cunha. 

Nós recebemos, durante a última semana, através da sua apoiadora Mary dos Santos Ribeiro, que 

aqui também está presente, nossa amiga, ofício do Deputado Federal Marlon Santos, do PDT, 

que na oportunidade informou a indicação de recurso do Ministério da Saúde ao hospital 

Beneficente Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha, contratualizado com o Fundo de 

Saúde Estadual, para recebimento do recurso no valor de 250 mil reais. Ressaltando ainda, que o 

Ministério da Saúde efetuou a publicação da Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020, que 

regulamentou o repasse aos estados. Este recurso tem como objetivo financiamento de serviços 

de saúde atenção básica e de média e alta complexidade, aquisição e distribuição de 

medicamentos e insumos, realização de pesquisas, contratação de serviços de saúde, contratação 

temporária de pessoas e divulgação de informações à população, bem como outras despesas 

(custeio) necessárias para o enfrentamento do coronavírus. Na oportunidade, informamos que 

não haverá nenhum cadastramento. O recurso será repassado pelo Fundo Nacional de Saúde ao 

beneficiário indicado pelo parlamentar. Sem dúvida uma verba importante para a manutenção 

das atividades do nosso hospital, que passa por algumas dificuldades, né, financeiras, devido à 
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baixa no atendimento ocasionado pela pandemia, mas com a ajuda de todos, vamos conseguir 

superar esse momento difícil. Duzentos e cinquenta mil em 2020, somados aos quinhentos mil 

reais que o Deputado Marlon Santos já enviou ao hospital no final do ano de 2019, somamos um 

montante de 750 mil reais para a saúde, destinadas somente pelo Deputado Marlon Santos, do 

PDT, que está muito comprometido com a população de Flores da Cunha, o qual queremos 

agradecer muitíssimo. Também, o Deputado do PDT, Pompeo de Mattos, entrou em contato 

nesta semana e anunciou mais uma verba para Flores da Cunha, para o ano de 2021, no valor de 

120 mil reais para a Apae. Uma ótima notícia, pois a Apae de Flores da Cunha realiza muitos 

atendimentos, faz um trabalho de excelência e extrema importância para a comunidade, e essa 

verba com certeza vai ajudar muito esta entidade. Recentemente o Deputado Pompeo de Matos 

enviou recursos ao Município, através de emenda parlamentar, no valor de 100 mil reais, com a 

finalidade de incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e 

ambulatorial, cuja autorização para o repasse ao hospital Fátima estaremos votando nesta noite. 

Como todos os Vereadores desta Casa sempre falam, é muito importante o comprometimento 

dos deputados com o município, pois sem as indicações de emendas parlamentares muitas das 

obras e atividades não poderiam estar sendo realizadas no nosso município. Desta forma, deixo 

aqui o agradecimento a todos os deputados, em especial aos do meu partido, o Deputado Marlon 

Santos e Pompeo de Matos, por este comprometimento com Flores da Cunha. Por ora era isso. 

Muito obrigada pela atenção de todos! Uma boa-noite!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Encerrado o Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para organizarmos a 

pauta da Ordem do Dia. (Intervalo). 

ORDEM DO DIA 

A partir da data de hoje, esta Casa Legislativa adotará o processo de votação eletrônica para 

todas as proposições incluídas na Ordem do Dia das sessões ordinárias. Esta iniciativa tem como 

pressuposto a modernização de todo o processo legislativo, bem como incentivar a redução do 

consumo de papel, permitindo que todos os vereadores possam consultar a tramitação completa 

dos projetos de forma eletrônica, incluindo o inteiro teor do projeto, bem como os pareceres das 

comissões, mensagens retificativas e novas redações, por meio de seu smartphone, tablet ou 

computador. Além disso, esta ação permitirá o acompanhamento em tempo real da votação de 

cada projeto, através do telão, aqui ao lado dos senhores, deste plenário ou de modo on-line, 

através do link eletrônico disponibilizado no site da Câmara pelo endereço: 

camaraflores.rs.gov.br. Por se tratar da primeira votação deste gênero, solicito a atenção de todos 

os Colegas Vereadores para a apreciação da Ordem do Dia. À medida que formos apreciando 

cada um dos projetos, será liberado o acesso de todos os Senhores para a votação. Em cada um 

dos projetos serão disponibilizadas as opções de voto SIM, caso o vereador seja a favor da 

proposição, ou NÃO, caso o vereador seja contra. Assim que o projeto for votado, será solicitado 

aos Senhores Vereadores o pedido de confirmação de voto, impedindo que qualquer uma das 

teclas seja acionada erroneamente. Uma vez realizado o voto, o mesmo não poderá ser 

modificado. Portanto, é imprescindível a atenção completa de todos Colegas Vereadores. Em 

caso de empate para qualquer proposição, eu, na condição de Presidente desta Casa, procederei 

com a declaração de meu voto, desempatando o placar. Lembro que o voto é pessoal, feito 

através de login e senhas próprias para cada um dos Senhores. Também lembro, que somente 

será possível a votação dos vereadores aqui presentes, pois antes de toda a votação é feita a lista 

de presença eletrônica. O número de votos será sempre igual ao quórum da sessão ordinária. 

Assim sendo, solicito a paciência de todos os senhores e senhoras que nos acompanham na 

sessão de hoje, pessoalmente ou pelas mídias sociais, caso haja demora além do habitual para a 

apreciação das matérias. Estarão nos assessorando os funcionários da empresa Webde, 

contratada para a implementação desse sistema, e os funcionários desta Casa. Caso qualquer 

vereador tenha alguma dificuldade, por gentileza, se manifeste no momento da votação. 
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Portanto, findados todos os esclarecimentos pertinentes ao processo de votação eletrônico, 

passamos à Ordem do Dia. Na pauta o Projeto de Lei nº 029/2020, que “ Inclui o Programa 5073 

e a Atividade 2301 no Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$24.055,00”. 

Solicito ao Secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões em que este projeto 

tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos 

e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. A palavra 

está à disposição dos Colegas Vereadores. (Nenhuma manifestação). Está aberta a votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por gentileza, confirmem seus votos 

assim que a opção for selecionada. (Processo de votação eletrônica). Pois bem, finalmente 

computado o voto da Vereadora Claudete. Assim sendo, o projeto (Projeto de Lei nº 029/2020) 

foi aprovado por unanimidade. 

Passamos então a votação do Projeto de Lei nº 034/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito 

Adicional Especial de R$43.961,00”. Solicito que o Secretário faça a leitura dos pareceres das 

comissões em que este projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos 

e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: A palavra está à disposição dos 

Senhores Colegas Vereadores. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente. Novamente saudando todos os presentes, 

este Projeto de Lei 034, que vem ao encontro de mais uma emenda parlamentar, direcionado ao 

nosso município. Que bom que os recursos destinados para a área da saúde estão sendo 

disponibilizados para que cheguem até os municípios nestes momentos tão difíceis. Então esta 

emenda parlamentar, do Deputado Ronaldo Santini, ela vem com a destinação para aquisição de 

insumos e na contratação de serviços de terceiros para desenvolvimento das atividades das UBSs 

da rede municipal de saúde. Então amplamente favorável a este recurso vindo com este fim 

tão..., tão precioso aqui para o nosso município, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Está aberta a votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem seus votos 

assim que a opção for selecionada. (Processo de votação eletrônica). Está encerrada a votação. 

Projeto de Lei nº 034/2020 aprovado por unanimidade. 

Nova Redação ao Projeto de Lei nº 035/2020, que “Autoriza a transferência de recursos 

financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima e autoriza a abertura de um 

Crédito Adicional Suplementar de R$1.114.389,00”. Solicito ao secretário que faça a leitura dos 

pareceres das comissões em que este projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável com Nova Redação. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: A palavra está à disposição dos 

Colegas Vereadores. 
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VEREADOR MOACIR ASCARI: Como relator, solicito o tempo de cinco minutos. 

(Assentimento da Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, ex-vereador 

Osmar Doro, a imprensa, presidentes de partidos, pessoa de São Valentim, é um prazer tê-los 

aqui conosco nessa noite, sejam todos bem-vindos. Na verdade, Senhor Presidente, esse projeto é 

muito importante, embora a gente fica até um pouquinho triste em estar aprovando esses recursos 

para o hospital, bom seria que nós não tivéssemos aprovando e que não existisse a pandemia, que 

não existisse a necessidade de repassarmos mais um milhão, cento e catorze mil, trezentos e 

oitenta e nove reais ao hospital Nossa Senhora de Fátima. Então aqui tem emendas de vários 

deputados, né, que incluem tudo num projeto só, que é trezentos e trinta e seis mil de iniciativa 

do Deputado Federal Carlos Gomes, do Republicanos; quatrocentos e quarenta e três mil do 

Deputado Federal Marcelo Brum, do PSL; cem mil reais de iniciativa do Nereu Crispim, do PSL; 

cem mil reais do Deputado Federal Pompeu de Matos, do PDT; cem mil reais do Senador Paulo 

Paim, do PT; e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e nove do Deputado Federal Ronaldo 

Santini, o qual votamos também o projeto anterior com repasse para as unidades básicas de 

saúde. Então esses recursos eles são repassados no hospital. Conversando um pouco aqui com a 

Andreia, ela me dizia que hoje tem 13 pacientes baixados no hospital, um com Covid, né, com 

sintomas, né, e o hospital, pra se mantes, precisa de..., tem 54 leitos e ele precisa de 36 leitos 

ocupados pra ter o fluxo normal de servidores e também a sua receita pra custear então as 

despesas do hospital. Elas são fixas, o hospital, fechado, sem nenhum paciente, ele tem um custo 

e, com pacientes abaixo de 36, ele demanda de recursos do Município. E o hospital é 

filantrópico, ele não é público, né, mas ele faz o serviço para toda a nossa comunidade de Flores 

da Cunha. Vem fazendo um trabalho, desde o início, juntamente como secretário Vanderlei, com 

toda a equipe. O Prefeito me ligou há pouco, ele está recluso, pra ver o teste de amanhã também, 

né? Ele testou, a semana passada, está testando, então ele não sabe e, por precaução, ele tem esse 

lado muito cuidadoso até de ficar em observação pra ver a real necessidade. Mas deixou aqui um 

agradecimento e eu, como Líder de Governo, digo isso ao hospital Fátima, que não mede 

esforços, Olga, Andreia, Picoli, que está aqui, não mede esforços pra atender a toda a nossa 

população e sempre dentro da melhor necessidade e o atendimento que o povo de Flores da 

Cunha merece. E o Prefeito sempre diz, disse aqui nessa Casa, disse na tribuna, assim como o 

secretário, que dinheiro, pra tratar essa pandemia, não iria faltar. Sacrificou algumas obras, né? 

Nós já aprovamos aqui a retirada de recursos de muitas obras, né, pra investir os recursos pra 

atendimento da saúde do nosso cidadão. Hoje, alguém que reclamar do atendimento, é cometer, 

assim, um pecado, eu diria, no município de Flores da Cunha. Nós vimos isso na semana que 

passou, nós estávamos em seca, estávamos..., e agora em enchente, e pandemia, tudo acontece, 

no estado do Rio Grande do Sul, e país, né, mas nós somos mais atingidos. E, por ter uma 

administração séria e comprometida com o município de Flores da Cunha, nós estamos 

aprovando, hoje, esse repasse de um milhão, cento e catorze mil, trezentos e oitenta e nove reais. 

Então isso a gente sabe que não é o suficiente. Logo ali na frente, teremos que repassar mais. As 

emendas, também vou pedir urgência de mais uma emenda que tem aí do Deputado Brum, né, 

logo depois, pra nós irmos atravessar... Estamos em bandeira vermelha, o nosso Governador 

manteve, né, aquele vai e vem e, certamente, com os cuidados necessários e a vigilância, tanto da 

Secretaria da Saúde, como o hospital, Poder Público, certamente, nós atravessaremos essa 

pandemia que é muito difícil para todos nós. Sou totalmente favorável. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente. Eu também concordo 

com as palavras do Vereador Fera. Independente de quem foi até Brasília pedir esses recursos, 

nós temos recursos aqui de seis..., seis parlamentares. Alguns deles nem conhecem Flores da 

Cunha, nunca estiveram por aqui e, mesmo assim, estão repassando alguns valores para o nosso 

hospital Nossa Senhora de Fátima, Com certeza o hospital, que atende o nosso município, que 

atende Nova Pádua também e, por questões alguns..., algumas pessoas de outros municípios que, 

por ventura precise do atendimento do nosso hospital, lá são bem atendidos. Eu estive lá, semana 

passada, com meu pai, também fui bem atendido. A gente sabe do trabalho que é realizado. E 
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tenho certeza, nós aqui, toda semana, estamos aprovando recursos que vem de emendas federais 

ou para o hospital, ou município, a saúde do município e tenho certeza que, logo em seguida, 

será feito uma prestação de contas, bem discriminado, de todos esses valores que estão sendo 

repassados, tanto no nosso hospital, como no nosso município também. São valores vultuosos e a 

comunidade precisa saber o direcionamento dessa..., desse dinheiro. Então eu tenho certeza que 

o hospital, dentro da sua transparência, logo, logo, estará transmitindo à comunidade esse 

procedimento para todos saberem como foi usado. E, já antecipando, sou amplamente favorável 

a esse projeto. Obrigado, Presidente. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos acompanham nesta sessão num bom número hoje. Nós estamos 

aprovando, neste momento, um projeto de lei que repassa um milhão, cento e catorze mil, 

trezentos e oitenta e nove reais ao hospital Nossa Senhora de Fátima. Dizer que é um valor 

bastante significativo, mas que ele vai ajudar incrementar, de forma temporária, né, o custeio do 

nosso hospital. Mas, de qualquer forma, ele vem em muito boa hora, um momento que o nosso 

município precisa, né? Nós estamos com uma pandemia que, como já foi colocado aí os 

números, está numa situação crescente. Nós gostaríamos de destacar a importância e o 

comprometimento que os deputados tem tido com o nosso município; destacar, também, o 

trabalho da direção do hospital, que também foi a Brasília mais que uma vez, a gente sabe disso, 

acompanhou no ano passado, esse ano também, a gente sabe que o trabalho que vocês fizeram 

em Brasília, né, de convencimento, de conversa com os deputados, também surtiram os frutos 

que estamos aprovando nesta noite. Então parabéns ao trabalho, Picolli, por fazer parte, né, dessa 

entidade tão importante, né, de forma assistencial e ajudando a nossa comunidade. Então nós 

somos muito favoráveis a destinação dos recursos ao hospital Nossa Senhora de Fátima. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Senhor Presidente, eu quero aqui deixar 

registrado, dentro deste projeto que..., parabenizando a todos os deputados que encaminharam 

recursos ao nosso município e, também, valorizando e fazendo coro ao que os Nobres 

Vereadores aqui já falaram. Ano passado, quando estive como presidente dessa Casa, 

representando a cada um dos Nobres Vereadores, juntamente com a direção do hospital Fátima, 

Olga e Andreia e a Cris, estivemos em Brasília, representando cada Vereador aqui. Como 

presidente, passamos em todos os gabinetes dos deputados que são representados nesta Casa e 

também aqueles que não são. E, como o Vereador Clodo falou aqui, todos têm interesse. E o que 

nós ouvimos de muitos deputados foi que Flores da Cunha é um exemplo de administração, que 

se faz muito com pouco, tanto na parte administrativa municipal, Executivo, como, 

principalmente, na questão do próprio hospital, pela forma da sua administração competente, por 

ter todas as documentações em dia. Então foi, pra mim, uma experiência extremamente válida 

por eles nos repassaram, nos parabenizaram o nosso município, a Administração do nosso 

município, a administração do nosso hospital, pela capacidade e a competência que eles tem tido, 

não somente agora, mas, principalmente, anteriormente, para ter toda a documentação para poder 

receber os recursos, porque muitos hospitais filantrópicos não podem receber recurso porque não 

tem a sua..., suas condições de documento para o receber. Então quero deixar aqui registrado, 

parabenizando sim aos nobres deputados, mas também parabenizando o nosso hospital Fátima 

aqui e a nossa Administração. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente. Sem querer chover no molhado, já os 

Colegas colocaram muito bem a situação, mas, muitas vezes, na comunidade, as pessoas nos 

cobram, Andreia, Bertinho, Olga, onde vai tanto dinheiro pro hospital. Então, às vezes, a 

comunidade não se dá por conta de que os custos fixos eles permanecem e, por vezes, até 

ampliados. A gente sabe que teve uma exigência de contratação de novos médicos. 

Aparentemente, às vezes, eles não estão com tanta função. Que bom, né? Mas, se acontecer, eles 

precisam estar aí. Então, diante de todos os procedimentos, que também não podem mais 

acontecer, às vezes, até por medo as pessoas não vão mais no hospital, por medo de contágio e as 
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receitas não..., não entram. Então, chega no fim do mês, a conta chega. Então importante e 

volumoso montante aí, de mais de um milhão e cem mil reais, que chega em boa hora ao 

hospital. E, como colocado também pelo Vereador Clodo, não tenho dúvidas, né, Bertinho, que, 

na sequência de que tudo isso se acalme, também será dado toda a transparência que sempre foi 

dado também com a aplicação destes recursos. Então somos totalmente favoráveis, Senhor 

Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Está aberta a votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por gentileza, confirmem seus votos 

assim que a opção for selecionada. (Processo de votação eletrônica). Está encerrada a votação. O 

projeto foi aprovado por unanimidade. Nova Redação ao Projeto de Lei nº 035/2020 aprovado 

por unanimidade. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente. (Assentimento da Presidência). Invoco o 

artigo 141 do Regimento Interno..., o artigo 141 do Regimento Interno, solicito urgência 

urgentíssima para votação do Projeto de Lei nº 036/2020. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Okay, Vereador Pedro. Qual a 

justificativa, por gentileza? 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Esse projeto abre uma..., abre um crédito no valor de 

duzentos mil reais no orçamento do Município, recurso este decorrente de emenda parlamentar 

do Deputado Heitor Schuch para pavimentação de um trecho da estrada do travessão Gavioli, 

capela de São Valentin. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Okay, então Vereador Pedro. Muito 

obrigado. Então o pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 036/2020 está em 

discussão. (Nenhuma manifestação). O pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 

036/2020 está em votação. Os Vereadores que forem favoráveis votem sim, os contrários votem 

não. (Processo de votação eletrônica). Pois bem, pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de 

Lei nº 036/2020, protocolado pelo Vereador Pedro Sperluk, aprovado por unanimidade. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente. (Assentimento da Presidência). Solicito 

pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 037/2020, conforme artigo 141. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Sob qual justificativa, Vereador? 

VEREADOR MOACIR ASCARI: A justificativa é duma emenda parlamentar e, quando vem 

pra área da saúde, a gente sempre concordou em não fazer extraordinária, mas sim pedir urgência 

urgentíssima para que os Colegas Vereadores tivessem oportunidade então de ler e fazer sua 

análise sobre o projeto. É uma emenda do Deputado Darcísio Perondi, do MDB, que seria pra 

seguinte destinação: aquisição de uma cadeira odontológica lá pra unidade básica de saúde 

Claudino Caetano Muraro, no bairro União; aquisição de um automóvel para unidade básica de 

saúde Claudino Caetano Muraro, lá no bairro União; aquisição de um automóvel para unidade 

básica de saúde Antonia Susin Maccagnan, lá de São Gotardo; e aquisição de um automóvel para 

unidade básica de saúde Antonio Matias Falavigna. Por que um veículo? Porque, até então, as 

agentes de saúde dessas unidades básicas de saúde, né, elas fazem o trabalho a pé. Saem de São 

Gotardo, vai até a Linha 60, até a divisa com Caxias do Sul a pé, dia de sol, chuva e, muitas 

vezes, tem que fazer os curativos, né, nas pessoas que estão acamadas e tem que se deslocar a 

enfermeira, a técnica de enfermagem, né, pra fazer esse atendimento, ou até o médico ou a 

médica e não tem veículo. Elas sempre vão ou de carona, ou com o veículo próprio. Então nada 

mais justo que uma emendo do deputado possa se adquirir esses veículos, que possa se facilitar o 

atendimento do cidadão que necessita pra fazer a..., nas suas..., na sua casa então. E mais a 

cadeira odontológica na unidade básica de saúde Claudino Caetano Muraro, no bairro União. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Okay, Vereador Moacir Ascari. 

Então o pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 037/2020 está em discussão. 
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(Nenhuma manifestação). O pedido de urgência urgentíssima está em votação. Os Vereadores 

que forem favoráveis ao pedido de urgência urgentíssima votem sim, os contrários votem não. 

(Processo de votação eletrônica). Encerrada a votação, o pedido de urgência urgentíssima ao 

Projeto de Lei nº 037/2020 foi aprovado por unanimidade. 

Na sessão ordinária do dia 06 de julho aprovamos o pedido de urgência urgentíssima ao Projeto 

de Lei nº 033/2020, solicitado pelo Líder de Governo. Entretanto, no decorrer da semana 

passada, o Poder Executivo encaminhou a esta Casa a mensagem retificativa nº 01. Portanto a 

apreciação do Projeto de Lei nº 033/2020, na sessão de hoje, ficou prejudicada. Assim, conforme 

o artigo 141 desta Casa, parágrafo 6º, fica a votação do referido projeto de lei, automaticamente, 

reagendada para a próxima sessão ordinária do dia 20 de julho. Portanto, solicito às comissões 

para que acatem os prazos de urgência e providenciem os respectivos pareces ainda no decorrer 

desta semana. Por fim, encaminho para Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final os 

Projetos de Lei nºs 037 e 038/2020 e para a Comissão de Finanças e Orçamento os Projetos de 

Lei nºs 036 e 037/2020 e para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e 

Direitos Humanos os Projeto de Lei nºs 036 e 037/2020. Passamos então às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Por gentileza, Vereador Pedro Sperluk. 

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

militantes de partido que aqui se encontram nessa noite, os assessores, né, a direção do hospital, 

pessoal de São Valentin, meu respeitoso boa noite. Primeiro lugar, eu quero parabenizar a Jaque, 

que está de aniversário hoje, né? O bolo eu acho que vai ficar pra amanhã, tá bom? Segundo 

lugar também, Senhor Presidente, eu quero reforçar aqui que a gente encaminhou pra RGE, a 

respeito da 122 aqui, um pedido pra eles e eles responderam pra nós que já estão tomando 

providências, né? Então já é alguma coisa, né? Porque está muito difícil a nossa RS-122. Eu 

quero só comentar e relembrar a fala do Colega Clodomir, na semana retrasada, que o Senhor 

comentou sobre ética e fake news, né? Quero comentar aqui nesta Casa, eu prestei bem atenção, 

a vida ensina bastante a gente, mas tem muitos que nem com faculdade, diploma, et cetera 

adianta, né? Eu falei bem declarado aqui nesta Casa aqui, Senhor Presidente, a respeito da minha 

fala, está gravado nesta Casa, foi gravada pelo Michel aqui, né? Eu acho que eu não falei em 

grego em momento algum, pra desdobrar a minha conversa que eu falei nesta Casa e colocar... É 

fácil colocar num jornalzinho ali criticado o peão aqui, né? Depois de fazer umas barbaridade 

dessa com este Vereador, ainda, muitas vezes, tem a capacidade de falar que os políticos que 

estão errado, né? Eu acredito que o que foi postado foi um fake news, eu não quero acreditar que 

seja verdade isso aqui e vou procurar sim, juntamente com o jurídico desta Casa, os meus 

direitos para que essa pessoa se relate, com certeza, conforme foi a minha fala nessa Casa. 

Porque isso aqui é um absurdo, é um abuso, pela segunda vez. Eu não admito, né, como 

Vereador, um legislador, que fazem esse tipo de coisa com a minha pessoa. Meu muito obrigado, 

Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Pedro. Com a 

palavra Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente. Agora sim cumprimento os 

Colegas Vereadores, a Vereadora, diretoria do hospital, a Olga, a Andreia, a imprensa, o 

Rouglan, demais pessoas que nos assistem, sejam todos bem-vindos nessa noite. Pegando o 

gancho das falas do Vereador César e do Vereador Barp, então, durante a semana passada, eu 

também entrei em contato com nosso Deputado Afonso Hamm, Progressistas, da possibilidade 

de enviar uma emenda pro município e aí ele me pediu sugestão pra qual setor seria mais 

indicado. Então, como nós já colocamos algumas indicações no hospital, desta vez, eu pedi para 

o Fundo Municipal da Saúde, destinado à saúde do município. Então ele está me repassando aqui 

um ofício onde foi aprovado uma remessa de duzentos mil reais, que serão repassados pro 
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município, provavelmente, na próxima semana, pra custeio da saúde pública. E, em cima das 

falas dos Vereadores, eu estarei sugerindo ao Prefeito Municipal que com essa verba, se possível 

for, eu sei que há controvérsias, que há divergências de opiniões com relação ao uso desses 

medicamentos, mas, se está funcionando que nem foi falado em muitos municípios e muitos 

países, porque não nós não usarmos também aqui, com toda segurança, com informações, com 

diagnóstico dos..., dos médicos, né, então que essa verba seja utilizada para a compra de kits de 

medicamentos preventivos, pra serem distribuídos gratuitamente nos postos de saúde, até, 

inclusive, no hospital, pras pessoas que, provavelmente, possam ter essa..., essa gripe, né, 

sintomas da gripe. Então é uma indicação que a gente está fazendo pro Prefeito Municipal, 

através dessa verba que foi conseguida lá com o nosso deputado. Então eu quero aqui agradecer 

ao Deputado Afonso, mais uma vez atendendo ao nosso pedido e que esse dinheiro possa ser 

usado pra esse fim específico. Era isso, uma boa semana a todos e obrigado! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Clodo Rigo! Com a 

palavra o Vereador Samuel de Barros Dias. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Muito obrigado! Senhor Presidente, Nobres 

Vereadores, Vereadora Claudete Gaio Conte, aos nossos Colegas aqui desta Casa, funcionários, 

especial a todos que nos prestigiam nessa noite. Casa cheia. Em tempo aonde nos ordenam que 

fiquemos em Casa, quero parabenizar vocês pela coragem de estarem aqui conosco. Muito 

obrigado pela sua coragem. Em especial, a Sandra Camargo, ex-conselheira tutelar e atual 

suplente do Conselho Tutelar; Rouglan do jornal O Florense; temos aqui o nosso ex-vereador 

Osmar Doro, obrigado da presença; a diretoria do hospital Fátima, na pessoa da Olga e da 

Andreia, muito obrigado de estarem aqui nessa noite; e todos que estão nos visitando aí, o 

pessoal de São Valentin, muito obrigado pela presença. Mas eu quero, na minha fala, Senhor 

Presidente, ouvi aqui atentamente a fala dos Colegas anteriormente, especial do Nobre Vereador 

Ademir Barp, de fato, a gente não é técnico da área, não sabemos falar, mas, como representante 

da comunidade, temos o dever de buscar informação. Dever, de buscar informação. E sabemos 

que algumas informações, de fato, elas são, dependendo da área, da fonte que vem, ela não é a..., 

não é aceitável. Você tem que procurar a informação mais correta mais fundo. E eu quero, nessa 

noite, lembrar a cada um aqui, não querendo dar uma aula de história, porque gosto muito de 

história, a professora de história aqui é a nossa Vereadora Claudete, mas eu amo história, gosto 

muito de história, e nós somos um país que temos 520 anos. E, nesses 520 anos, nós podemos 

sim ser comparados a países milenares. Guardadas as devidas proporções, sim podemos ser 

comparados a países milenares, que estão, ó, há muito tempo a nossa frente. Mas eu quero 

trabalhar um pouco o que que nós estamos fazendo? O que que nós estamos fazendo? Quando os 

nossos ancestrais, os nossos imigrantes italianos vieram para o Brasil, saíram de uma situação 

extremamente difícil, do seu país, e vieram para o Brasil e aqui estava tudo fácil. Sim ou não? 

Não, é claro que não! O que que eles vieram para cá? Vieram com fé, com esperança, superando 

todos os desafios, superando todas as adversidades, sem água, sem luz, sem condição alguma, 

vieram para cá. Uma das primeiras coisas que faziam quando aqui desbravavam toda a nossa 

região, era erguer uma..., um capitel, para nunca perder a fé, a esperança. Nunca perder a fé e a 

esperança. Mas o que nós estamos vendo hoje, de forma..., estou sentindo, Senhor Presidente, 

todos que estão aqui nessa noite, que estamos tirando a fé. Que estão tentando nos tirar a 

esperança, pouco a pouco, e o trabalho, pouco a pouco. De uma decisão extremamente unilateral. 

Extremamente unilateral. Declaração de Líder, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Depois, Vereador Samuel. Com a 

palavra Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, já cumprimentados todos aqui, então, na 

verdade, bandeira vermelha, a partir de amanhã, né? Hoje é laranja, amanhã é vermelha. Ele não 

voltou atrás. O nosso Governador, repórter da RBS, que vive mais dando entrevista do que 

trabalhando, né? E é fácil pra ele, nunca foi dono de uma empresa, nunca teve carteira assinada, 
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né, decretar esse tipo de bandeira e, depois, a população que se vire. Então, a partir de amanhã, 

temos um decreto estadual que fecha novamente, né? Uma irresponsabilidade. Os municípios 

vêm fazendo, a cada dia, mais do que podem. Caxias do Sul, que nos representa aqui na nossa 

macrorregião, e Farroupilha, Flores da Cunha, Antônio Prado, Nova Pádua, Vacaria, e não tem 

jeito, né? Se diz aqui os remédios alternativos aqui, né, o Presidente da República tentou, o STF 

barrou. Tudo o que o Presidente da República sugere é barrado. Agora, um governador do estado 

dita e os município têm que acatar. Tem que acatar, tem que punir, aí manda os promotores 

municipais autuar o comércio, então alguns comerciantes, como barbearia, instituto de beleza, 

isso agora não entra na bandeira vermelha, porque lá atrás voltou. Então..., mas vai fechar 

novamente. Como vai sustentar mais de 120 dias parado, né, nosso comércio local. Essas 

emendas que vem vindo, Olga, que estão vindo agora, os deputados têm dinheiro a vontade pra 

saúde, então eles mandam pra onde tem hospitais, mas vai acabar. Vai acabar. Eles estão 

mandando hoje porque eles não têm..., não é pra obra, obra vem muito pouco. Vem pra saúde, 

né? Mas vai acabar. E o que que nós vamos fazer? Pessoas desempregadas, hoje, se testar a 

população de Flores da Cunha, certamente, vai ter 50% da população, eu acredito, já que passou 

o vírus. Eu falei aqui, na semana passada, que duas empresas testaram 100% dos funcionários e 

metade das pessoas passaram sem perder um dia de trabalho. Começou se fazer agora os testes 

aí, através da Secretaria da Saúde, testar em massa aí as padarias, os mercados, os serviços 

essenciais, mas nós vamos provar e aí o Governar vai nos botar na bandeira preta, com asterisco 

ainda. Nós temos que trabalhar, temos que sobreviver. Economia e saúde andam juntas. Se não 

tem dinheiro da economia a saúde não vai, não funciona. Então é uma irresponsabilidade de um 

Governador que está há 18 meses, 19 meses agora no governo, não sabe aonde que é Flores da 

Cunha, veio uma vez a Caxias do Sul, decreta e simplesmente fica esperando o fim de semana, 

os prefeitos trabalhando sábado e domingo pra, depois, na segunda-feira, ele dizer não. 

Conforme o bom humor, volta atrás. Vai estar na RBS logo, logo, dando a sua entrevista 

novamente, como faz diariamente. Se fosse trabalhar, era melhor. Era isso, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Moacir Ascari. 

Com a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente. Mais uma vez saudando e agradecendo a 

presença de todos, complementando a fala do Colega que me antecedeu, vinha se desenhando 

uma estrutura no início, proposta pelo Governador, que parecia ser um tanto quanto positiva, 

inclusive, servindo de modelo para vários..., vários outros estados e, até, órgãos federais vindo 

acompanhar. E, ao longo do período, acabou se perdendo, alterando protocolos, indo ao encontro 

de interesses e uma das imagens que circulou, também, no nosso meio, no nosso município e 

chama a atenção um dado, né, provavelmente da CDL e Centro Empresarial, 68 empresas 

fecharam somente em Flores da Cunha. Então nós aprovamos aí uma..., um repasse para o 

hospital, que vê que, se não tem receita, não se sustenta. Então o nosso comércio, 

principalmente, agora, a partir de amanhã, que vai sofrer toda essa consequência de estar com as 

portas fechadas, mais limitados, então os protocolos dos prefeitos, infelizmente, dessa vez, não 

foram aceitos. Então a gente fica numa situação onde, muitas vezes, a gente se vê de mãos..., 

mãos atadas, sem saber exatamente o que fazer. Então vamos aguardar, pensar que, talvez, 

através de novos recursos que provavelmente os prefeitos irão encaminhar, que se mude essa..., 

essa bandeira o quanto..., o quanto antes, sem trazer tantas consequências, principalmente, aqui 

para a nossa região agora com a bandeira vermelha. De qualquer forma, que a gente possa seguir 

com os..., fazendo a nossa parte, cuidando, né, usando a máscara, procurando não ficar próximo 

de pessoas tão..., tão desprotegidos, né, e, também, que a gente tome o cuidado na nossa casa, 

que, muitas vezes, quando a gente sai na rua, quando a gente vai trabalhar, lá tem o álcool gel, lá 

a gente usa a máscara porque é obrigatório e, às vezes, a gente chega em casa e não toma o 

cuidado com os nossos familiares. Então também é um apelo que a gente deixa de adotar, ainda 

em tempo, hábitos, né, deixar o calçado fora, tentar chegar e ir direto pro banho, cuidar quando 

chega em casa não largar a máscara em cima do balcão, em cima da mesa, em cima dum local ou 
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que as crianças possam pegar, no meu caso. Então que a gente tenha todos esses cuidados, 

principalmente, em casa. Que a gente cuide da nossa saúde o máximo possível, porque ela é o 

nosso maior dom. Então, no mais, era isso, desejo uma boa semana e uma boa noite a todos. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador César. Com a 

palavra Vereador Éverton Scarmin. 

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Obrigado, Senhor Presidente. Saúdo Colegas 

Vereadores, comunidade que nos prestigia na noite de hoje; o hospital Nossa Senhora de Fátima, 

em nome da Olga, da Andréia e do Bertinho, né, sejam bem-vindos; hoje a Casa está lotada. Que 

bom, né? Que bom, né? Em meio a tudo que estamos passando, que as pessoas vêm nos 

prestigiar. Claro que estamos à, prestes aí a uma, uma campanha, uma eleição, então as pessoas 

também que tem a vontade, são pré-candidatos, vem para conhecer os serviços desta Casa. 

Falando nas bandeiras, né, não podemos nos furtar do assunto. Novamente acreditava que o 

Governador voltaria atrás e deixava a bandeira laranja, por todas as justificativas em que o 

Município fez e os municípios das regiões, da região fizeram, mas não foi isso, então dessa vez 

ficou a bandeira vermelha. Então a partir de amanhã, vamos ter que acompanhar o comércio, ver 

a toda o sofrimento, porque é um sofrimento tu estar com a porta fechada, com mercadoria lá. As 

contas elas vêm, o final do mês chega também e o faturamento não entrou, assim como sofre o 

hospital Nossa Senhora de Fátima. Então o Governo Federal, no mês passado, ele liberou 24 

bilhões para os municípios de todo o país. E para os estados, o Governo Federal liberou 37 

bilhões. Desse dinheiro do Estado do Rio Grande do Sul, nós não vimos nada, nada! Nós não 

vimos nenhuma ação do Governo do Estado com esse dinheiro que veio do Governo Federal 

para auxílio à saúde dos municípios. Mas o Governo Estadual investiu, investiu bastante em 

mídia nos últimos dois meses, né, tanto é na fala do Colega Vereador Fera, ele está de manhã, de 

meio-dia e de noite nos principais telejornais, nas principais rádios, todo dia se promovendo. E 

eu volto a afirmar, ele não tem nenhum pouco de preocupação com a economia do estado, ele 

não está nenhum pouco preocupado com o Covid e, sim, ele está preocupado é com a sua 

imagem. Então essa é a fala também com certeza dos Colegas Vereadores, é o mesmo 

pensamento. E quem acompanha, sabe disso também. Com relação à, à ivermectina, né, acredito 

que o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas, né, nos próximos dias ou quem sabe 

ainda, no dia de amanhã (Interferência do Presidente: Para concluir!) autoriza os municípios já a 

poder a receitar e comprar esse medicamento. Era isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Obrigado, Senhor Presidente. Só pra continuar o raciocínio aqui, eu sinto que nós, 

está sendo nos tirado o brio, a fé e a esperança e o trabalho pouco a pouco. Não temos poder 

sobre o vírus, Senhor Presidente. Ele é invisível! Ele é invisível aos nossos olhos! Ele não 

respeita protocolo da saúde infelizmente, porque nós vimos o número de técnicos que foram 

infectados com os mais rigorosos protocolos, mais rigorosos protocolos. Ele não respeita, Senhor 

Presidente, decreto municipal ou decreto estadual ou decreto federal, por quê? A todos os dias 

estamos vendo o aumento de pessoas infectadas, porque é um vírus! E não tem jeito! A gente 

tem buscado informações e eu tenho, passei no grupo a recém aí dos Vereadores, escutando 

médicos que não são de esquerda e nem de direita, são técnicos que estão preocupados, estão 

buscando informação, que nós estamos na quarta onda. Primeira onda, pra ser rápido aqui, 

primeira onda: Covid-19 chegou. O primeiro caso que tivemos de Covid-19 no Brasil foi em 

novembro de 2019, no estado de Santa Catarina, na cidade de Floripa. A segunda onda, estamos 

ainda vivendo ela, foi a onda econômica a qual até os próprios hospitais estão passando por 

necessidades econômicas também! A grande recessão, esse déficit econômico estamos tendo não 

só no nosso país, mas, mas vamos nos manter aqui. E a terceira onda são as doenças represadas, 

doenças represadas! As pessoas não pararam de ficar doente nesses 120 dias. Elas continuam, 

elas continuam! Apenas estão em casa porque foi lhe mandado ficar em casa, mas elas 

continuam doente! E a quarta onda, os técnicos da saúde estão falando e eles sabiam disso desde 
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o início dessa pandemia, por isso que eu não aceito uma decisão unilateral, ela tem que ser 

discutida não de forma político, mas de forma técnica sim, as doenças psicossomáticas. Falei 

semana passada sobre isso, sobre as doenças psicossomáticas. A tendência agora é essa quarta 

onda começar. E aí, onde é que vamos parar? Então temos que sim nos movimentar 

politicamente, eu como vereador, e não só como vereador, mas principalmente como vereador, 

mas como cidadão tenho buscado junto aos deputados estaduais, conversar diretamente para que 

se busque um consenso nessa questão, né, junto com o Governador, e está, todos aqui eu sei que 

também imagino eu que façam a mesma coisa, da grande dificuldade que temos com o nosso 

Governador. Então hoje, o nosso Governador, com todo o respeito, faço parte, o meu partido faz 

parte da base de Governo, na vice, como vice do Governo atual do Estado, e nós tentamos de 

todas as formas sensibilizar, mas sabemos que está difícil. Mas vamos ter que fazer alguma coisa 

com certeza, Senhor Presidente. Muito obrigado e boa noite a todos!  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas que ainda nos assistem, gostaria 

de seguir mais ou menos o ritmo da conversa. Mas eu trago, falava em pandemia, nós vivemos, o 

Brasil viveu, o mundo viveu uma pandemia em 1918, que foi a gripe espanhola. A gripe 

espanhola ela infectou quinhentas milhões de pessoas, quinhentas milhões de pessoas, e 

cinquenta milhões morreram, cinquenta milhões morreram. Isso nós estamos falando em 1918, é 

a cem anos atrás. Hoje nós estamos sendo, né, acometidos desta, dessa nova pandemia que todos 

nós estamos comentando. Mas nós estamos muito mais bem preparados que há cem anos atrás. 

Então eu penso que nós estamos seguindo os protocolos e precisamos seguir os protocolos que 

estão sendo colocados pela saúde, pra que nós não cheguemos nem próximo ao número de 

mortos que ocorreram há cem anos atrás. O Governador do Estado que não voltou atrás e 

manteve a bandeira vermelha, ao meu ver ele é muito corajoso, porque ele está enfrentando a 

opinião da economia! E olha que discutir com a economia, gente, não é fácil, porque nós 

vivemos dela e nós precisamos dela. Então com o objetivo de proteger a vida dos rio-grandenses. 

Esse é o objetivo do Governador. Não sou do partido do Governador, não faça parte da base 

aliada do Governador! Aliás, o Vereador Samuel de Barros Dias, seu partido faz, é Vice-

Governador do Rio Grande do Sul! Aliás, o MDB tem secretaria no Rio Grande do Sul, então eu 

penso que os partidos que são base aliada ao Governo têm que chegar junto, né, porque não 

adianta chegar aqui nas, nas câmaras de vereadores e discutir e falar que o Governador ele gosta 

das mídias, que isso, que aquilo, mas estão lá no Governo! Então peçam pra sair do Governo! 

Retirem os seus assessores do Governo! Digam pra ele que nós não estamos junto, se realmente 

não está valendo a pena, né? Então o que eu gostaria que acontecesse aqui, se a bandeira é 

vermelha, que nós seguíssemos e respeitássemos o, os protocolos. Não vou falar de Flores da 

Cunha, porque aqui não acontece! Falo de Farroupilha e Caxias! Gente, na rua muita gente como 

se não houvesse pandemia, sem os cuidados que os protocolos exigem! Agora, com a bandeira 

vermelha, muito mais cuidados devem ser tomados! Precisamos do quê? De fiscalização, pra que 

logo logo ali a frente nós possamos estar juntos de novo! Porque se continuarmos agindo como 

estamos nos últimos meses, não vamos sair dessa tão facilmente. E eu penso que sim, que nós 

vamos, nós temos esperança! Mas nós, o cidadão precisa ter consciência, precisa ter consciência, 

porque ela está atingindo a todos! Até não encontrarem uma vacina realmente eficaz, né, e que 

funcione, nós vamos estar acometidos dessa pandemia. E pode durar mais que um ano sim! 

Então é isso, Presidente, seguir os protocolos!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete 

Gaio Conte. Informes da Presidência. Na tarde da última quinta-feira, dia 09 de julho, nós 

Vereadores pudemos conhecer o projeto do loteamento Villa Romana, da empresa Olimóveis 

Empreendimentos Imobiliários. A infraestrutura tem acesso pela via Vêneto, a partir da avenida 

25 de Julho, e conta com mais de 500 terrenos e um parque de 24 mil metros quadrados em fase 

final de execução. O empreendimento é equipado com ciclofaixas, pistas de caminhada, quadra 

poliesportiva, áreas verdes, uma estação de tratamento de esgoto, iluminação pública em LED e 
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um espelho d´água com mais de seis mil e quatrocentos metros quadrados. Na oportunidade, nos 

foi apresentado e entregue um pré-projeto para denominação das ruas do loteamento, que tem 

como enfoque os pontos turísticos, a arte e a musicalidade da capital italiana Roma. Agradeço a 

todos os senhores e senhoras que estiveram conosco na noite de hoje, especialmente a todos os 

Colegas Vereadores pela disposição em aceitar este novo desafio a despeito de talvez algumas 

pequenas adaptações necessárias. Iniciamos, hoje, uma importante etapa de modernização do 

processo legislativo, ampliando as ações de transparência desta Casa junto a nossa comunidade. 

Ao identificar o posicionamento de cada um dos parlamentares, permitimos que o eleitor possa 

acompanhar de forma efetiva o desempenho legislativo do seu vereador. Contudo, as inovações 

desta Casa não param por aqui. Uma vez implementado o novo site e o processo de votação 

eletrônica, caminhamos para a próxima e tão aguardada etapa, que culminará com as 

transmissões on-line de todas as sessões ordinárias desta Casa Legislativa. Desta forma, a 

comunidade poderá acompanhar remotamente todas as sessões na íntegra, através do nosso canal 

no Youtube, estabelecendo mais um canal eficaz de comunicação junto à nossa população. Para 

isto, faremos a aquisição de uma câmera, com resolução full HD, para a transmissão das sessões. 

Esta última etapa tem previsão de conclusão até o final do mês de agosto, já com os 

equipamentos instalados e os testes necessários realizados. Assim que a primeira transmissão 

estiver em condições técnicas de realização, faremos um comunicado oficial à imprensa e à 

comunidade através dos nossos canais de comunicação. Até hoje, a bancada do PSD nos auxilia 

com a, com a divulgação dessas transmissões, né, que muitos munícipes acabam tendo mais 

contato com todos nós Vereadores nesta Casa Legislativa. Antes de encerrar, gostaria de 

parabenizar a nossa assessora de comunicação Jaque Gambin, que está de aniversário hoje. 

Desejar, em nome de todos, muita saúde, alegria e realizações! Parabéns, Jaque! 

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 13 de 

julho de 2020, às 19h57min. Muito obrigado a todos! Tenham uma ótima e abençoada semana! 

Boa noite!  
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