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SESSÃO 2.583 – ORDINÁRIA 

20 de julho de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 20 de julho de 2020, às 18h06min. 

Um cumprimento muito especial a todos os Nobres Colegas Vereadores, aos servidores desta 

Casa, ao público presente, as lideranças partidárias que nos acompanham, toda a comunidade, 

sejam todos bem-vindos! 

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 071/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 039/2020, que “Dispõe sobre o 

parcelamento de solo urbano do Loteamento Popular Nova Roma II, para fins de interesse 

social”.  

Ofício nº 072/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 040/2020, 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$235.200,00”.  

Ofício nº 073/2020, que solicita cópia das digitalizações das leis municipais do ano de 2013 até a 

presente data.  

Ofício nº 074/2020, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do Projeto de Lei nº 040/2020, 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$235.200,00”. 

Ofício nº 075/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 041/2020, que “Inclui os Projetos 1088, 

1137, 1138 e 1139 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$1.227.500,00”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Redação Final do Projeto de Lei nº 033/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que “Autoriza 

a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$285.086,00”.  

Indicação nº 065/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a inclusão, na Lei do Orçamento 2021, de dotação orçamentária para a reforma da 

fachada da Escola Municipal Antônio de Souza Neto e a conclusão dos banheiros, vestiários e a 

instalação de arquibancada na quadra de esportes da referida escola, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 066/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal que o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), decorrente da emenda parlamentar 

do Deputado Afonso Hamm, seja destinado para a aquisição de medicamentos preventivos para 

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

inicial de contágio por coronavírus. 

Indicação nº 067/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que indica ao Prefeito Municipal a 

realização de melhorias como o conserto das imperfeições no trevo que dá acesso à Linha 100 e 

na estrada Rota da Integração, no trecho entre a Linha 100 e a Linha 80. 

Requerimento nº 040/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que requer a prorrogação pelo 

prazo de 90 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 
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sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020, que “Institui o Certificado Destaque da 

Construção Civil e dá outras providências”.  

Requerimento nº 041/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer o envio de um 

requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa qual a data prevista 

para a conclusão da nova área do Cemitério Público Municipal, bem como a fase de execução 

em que a obra se encontra.  

Requerimento nº 042/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer o envio de um 

requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa qual a situação atual 

do processo para municipalização da VRS-814, que liga os municípios de Flores da Cunha e 

Nova Pádua.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, 1º Secretário! Encerrado 

a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Boa noite, Presidente; também cumprimento a Colega 

Vereadora; demais Colegas Vereadores; população que se faz aqui presente, sejam todos bem-

vindos! Utilizo deste tempo para defender os protocolos realizados por mim na última semana, 

entre eles a indicação para que seja feito a manutenção e o conserto da pavimentação ali junto ao 

trevo de acesso à Linha Cem, na estrada Rota da Integração. Então alguns moradores que passam 

diariamente por aí já comentaram que este trevo vem apresentando aí algumas deformações na 

pavimentação, então se faz a indicação para que dentro do possível se viabilize esta solução para 

estes moradores. E também paralela a esta indicação, solicitei através de um requerimento que 

informe a esta Casa como está o processo de municipalização desta importante estrada. A gente 

sabe que há poucos anos atrás estávamos aguardando o recapeamento desta importante via, para 

posterior a isso dar início aos trâmites de municipalização. Então é de nosso conhecimento 

também que o lado de Nova Pádua já está em fase final de aprovação deste processo, então a 

gente fez de forma oficial aqui para termos também esse retorno da nossa Municipalidade aqui. 

E também, alguns moradores nos questionaram a respeito, né, agora já foi feita a transferência 

das garagens da Prefeitura e os moradores então gostariam de saber se tem alguma previsão de 

conclusão da obra de ampliação do Cemitério Público Municipal. Porque muitas pessoas 

acabaram adquirindo aí o seu espaço, né, pra este momento tão difícil, mas que a gente sabe que 

é o único, a única certeza que temos é que um dia iremos para lá e muitas pessoas se preocupam, 

porque acabam tendo esse espaço, não podendo ter aí o seu local, né, para o sepultamento de 

seus familiares, então gostariam de uma informação mais precisa. Então nada mais correto do 

que solicitar via protocolo, para que chegue até nós e depois também possamos repassar para a 

comunidade esta informação. No mais era isso. Agradeço a atenção, Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador César Ulian. 

Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão. Um cumprimento especial também aos 

líderes partidários aqui presentes, candidatos a vereadores, a prefeito e vice-prefeito do nosso 

município. Utilizo este espaço para justificar a indicação encaminhada por mim nesta semana, 

vocês poderão acompanhar algumas imagens que aparecerão no telão (Exibição de imagens 

através da televisão), solicitando a reforma, solicitando inicialmente, né, que seja incluído na Lei 

Orçamentária de 2021 que nós provavelmente receberemos aí nos próximos dias, dotação 

orçamentária para a reforma da fachada da escola Antônio de Souza Neto. É uma escola recém 

municipalizada, mas esta parte que vocês estão vendo aí, que é a fachada da escola, ela data de 

1960, é das antigas brizoletas construídas ainda por Leonel de Moura Brizola. Então é uma parte 
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que está bastante danificada, então nós estaríamos solicitando que fosse incluído no orçamento 

para que fosse feito uma reforma em 2021 e, também, estamos solicitando a conclusão dos 

banheiros, vestiários e a instalação de uma arquibancada na quadra de esportes da escola. A 

quadra de esportes também tem uma longa história. O piso dela foi construído ainda na época do 

orçamento participativo, quando o orçamento participativo funcionava no Governo do Estado, 

depois com o tempo foi se deixando, né? Então o piso é da época do orçamento participativo. O 

telhado e o fechamento, e a ampliação feita, toda ela foi com o esforço e apoio da comunidade 

escolar e da comunidade do distrito do Mato Perso, através das festas do Magnar Di Polenta, das 

rifas, enfim, eventos organizados pela escola. Então estaria faltando ali o, a instalação de 

arquibancadas neste local que vocês estão vendo aí e também o término dos vestiários, né, dos 

banheiros. E essas pias que estão aí colocadas foi de uma reforma feita nos banheiros da escola, 

então até se tinha se colocado aí para, se possível, utilizá-las. Mas enfim, então nós estamos 

solicitando, porque logo mais nós estaremos recebendo, né, o orçamento para 2021, quiçá o 

Governo permaneça ou não, mas de qualquer forma já estaria, teríamos o encaminhamento, né, a 

Câmara já teria aprovado daí então esses reparos na escola, Senhor Presidente. Muito obrigada!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. Em 

tempo, cumprimento ex-vereador desta Casa Jatir Mosquer. Encerrado então o Pequeno 

Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores, 

Vereadora; demais pessoas que nos assistem; a imprensa, no Rouglan; hoje eu vou citar o ex-

vereador Jatir, que ele sempre me cobra que eu nunca cito o nome dele quando que ele está 

presente nas sessões, então hoje eu vou citar o Jatir Mosquer; demais pessoas que nos assistem, 

sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira, dia 20 de julho, verãozito de julho. A semana 

passada nós estávamos aqui reclamando do frio e hoje nós estamos aqui agradecendo o calor, pra 

várias coisas. E que não venha os gafanhotos, né, esse é o principal. Senhor Presidente, foi lido 

anteriormente a indicação que eu fiz esta semana, que eu já tinha comentado que eu iria fazer 

essa indicação, com relação a verba que o Deputado Afonso Hamm remeteu ao Município. 

Ainda não está nos cofres públicos, mas logo vai ser repassado esse valor e nós sugerimos que 

ele fosse usado para compra de kits de medicamentos preventivos para coronavírus. Então é uma 

indicação que eu faço, porque durante a semana nós tivemos algumas reclamações de pessoas 

que estiveram sendo atendidas nos postos de saúde e não tiveram acesso a esse medicamento. 

Então até outros vereadores, outros Colegas já comentaram aqui também que seria necessário o 

Município tomar uma decisão, tomar um norte, fazer como os outros municípios da região 

também estão fazendo, que é essa distribuição gratuita pra prevenção contra o corona, né? Então 

a gente fez essa indicação, que seja usado essa verba e aí me causou estranheza durante a semana 

um esclarecimento da imprensa do Executivo com relação a esse, essas reclamações, onde o 

COE, que é o Comitê de Operações Especiais e a Secretaria de Saúde do Município deram a 

entender aqui que a gestão de saúde municipal optou por não aderir a nenhum protocolo de 

tratamento para o Covid-19, deixando o critério do médico os melhores protocolos para cada 

paciente. E logo em seguida, então diz que aqui, a Administração Pública florense, mediante 

receituário médico e de termo de responsabilidade, já solicitou até o final do mês de maio deste 

ano, junto ao Governo Federal, um lote de medicamento de cloroquina e está distribuindo 

gratuitamente a ivermectina. Então está meio controverso aqui. Primeiro então diz que o COE 

não vai adotar nenhum protocolo, deixando tudo a critério do médico que está fazendo, que está 

atendendo lá na hora do paciente, aquele que chega até pra ser consultado. E depois, logo em 

seguida, então diz que a Administração Pública está oferecendo a ivermectina gratuita. Então eu 

acho que teríamos que o Município entrar em consenso com todos, com o COE, com os médicos 
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e a Administração Pública, que eu acho que é viável com toda essa remessa de dinheiro que está 

vindo pro Município, que nós não precisamos esperar esses recursos através do SUS para 

adquirir esses medicamentos. Eu acho até pode ser feito por município esse kit básico de 

prevenção, né, pra ser distribuído gratuitamente pra aquelas pessoas que forem até o hospital ou 

até aí no posto se consultar e precisando, tendo a necessidade, apresentando sintomas, que seja 

distribuído gratuitamente esse kit. Então essa é nossa sugestão pra que o Município pode fazer 

isso, o Município tem verba suficiente pra fazer essa distribuição gratuita de todo esses kits, que 

segundo informações que nós temos de outros municípios ele está funcionando de acordo, está 

funcionando bem. Tem muitos municípios que estão usando e tem pouquíssimos casos de 

enfermidade no município, então eu acho que é interessante nós também usarmos. Claro que está 

sendo feito todos os processos possíveis, até pra amenizar a questão do Covid na nossa cidade, 

mas se nós pudermos fazer mais algo pra ajudar, pra não ter infecções mais generalizada na 

nossa cidade eu acho que tudo é válido, né? Então por isso que nós estamos sugerindo isso ao 

Executivo, juntamente com o COE e a Secretaria de Saúde. Em cima da, hoje nós tivemos a 

resposta também que nós vamos continuar mais uma semana com bandeira vermelha, 

infelizmente. Os critérios do nosso governador não foram aceitos, a região da serra fez um novo 

protocolo, mas o governador não aceitou mais uma vez e a região de Caxias do Sul então 

continua com bandeira vermelha. É uma lástima. Nós, durante a semana passada, porque às 

vezes a gente fala aqui, é difícil do que a gente reivindica ou reclama aqui sair de quatro paredes, 

né? Então a gente fez um ofício encaminhando pro nosso seis deputados estaduais do 

Progressistas, da nossa bancada, eu, o Vereador César e a bancada do Progressistas da cidade, 

remetendo diretamente para que eles intervissem. Porque é estranho que durante ano passado, 

ano retrasado, quase toda a semana nós víamos aqui na nossa cidade deputados, tanto os 

estaduais como federais e ultimamente todos eles sumiram. E você liga então hoje questionando 

algum atitude que o governo está tomando, o Governo Estadual e eles sempre eles dão a mesma 

resposta, que eles estão tentando, que eles estão dialogando, mas o Governo Estadual não aceita 

sugestões. Então por isso que nós fizemos essa sugestão em conjunto, mandamos pra todos os 

deputados por escrito, para que eles tenham ciência que a nossa região pode sim ficar fora da 

bandeira vermelha, diante de todos os, as atitudes que os governos vêm tomando, as prefeituras 

vêm tomando aqui na nossa região. Claro que nós vemos, até no fim de semana teve alguns 

excessos, algumas festas, alguns churrascos, né, aglomerações, os loteamentos continuam 

lotados, mas infelizmente é uma coisa que vai ser, vai ser uma rotina. Nós não temos fiscalização 

no nosso município e outras cidades que nem Porto Alegre, Caxias tem a guarda municipal, por 

muitas vezes elas não são respeitadas também. Mas eu acho que sim, que nós temos que 

continuar fazendo o nosso trabalho para que logo aí adiante nós possamos passar por essa fase. 

Dentro dessa crise também que nós estamos tendo aqui então foi divulgado esses dias atrás que 

nós tínhamos algumas dezenas de empresas que fecharam, né, nós tínhamos um número de 

sessenta e oito empresas que fecharam por causa do coronavírus, então eu peguei alguns 

números aqui. De janeiro a junho de 2019 foram baixadas cento e dezesseis empresas no nosso 

município e nesse mesmo período, agora, em 2020, nós temos sessenta e oito. Então no ano 

passado fechou quase o dobro de empresas que fecharam no mesmo período deste ano. Com 

relação a desempregos, que por muita, muitas empresas continuam ativas, mas elas tiveram que 

baixar seu número de funcionários. Então de janeiro, de janeiro até maio nós tivemos uma baixa 

de setenta e nove empregos somente, se considerando que janeiro e fevereiro nós tivemos 

positivo, em março, abril e maio que deu negativo. Então nesses três meses de pandemia, março, 

abril e maio nós tivemos quatrocentos e nove demissões, quatrocentos e nove baixas. Março, 

abril e maio. Aqui nós não temos números ainda do mês de junho, que talvez seja o mês mais, 

que mais tenha havido demissões, né? Seguro desemprego. De janeiro a junho foram pedidos 

quinhentos e vinte e oito seguro desempregos. Então é, isso é o reflexo da pandemia na nossa 

cidade, né? O comércio infelizmente é o que mais está pagando o preço com as suas lojas 
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fechadas. Claro que algum atendimento eles conseguem fazer em off, mas é, eu acho que o maior 

prejuízo hoje está no comércio e na, no prestação de serviços, né? Então por isso que nós 

precisamos que o Município ampare esses empreendedores, para que não venham a fechar as 

porta também, né? Hoje, dia 20 de julho, dia do amigo. Pra vocês saberem quem decretou, quem 

estabeleceu o dia do amigo foi um argentino, um professor argentino. Na data, foi criada pelo 

argentino Enrique Ernesto Febbraro. Ele se inspirou na chegada do homem à lua, com a nave 

APOLLO 11, em 20 de julho de 1969, cinquenta e um anos atrás a primeira visita à lua, 

considerando a conquista não somente uma vitória científica, como também uma oportunidade 

de se fazer amigos em outra parte do universo. Febbraro, falecido em 2008, que também era 

professor de psicologia, filosofia e músico, durante um ano divulgou o lema “Meu amigo é meu 

mestre, meu discípulo e meu companheiro” e enviou cerca de quatro mil cartas para diversos 

países e idiomas com o intuito de oficializar o dia do amigo. Aos poucos a data foi sendo adotada 

em outros países e hoje, em quase todo o mundo, o dia 20 de julho é o dia do amigo. A iniciativa 

deu certo e em 1979 o governo argentino criou oficialmente o dia do amigo, já que havia alguns 

anos que os restaurantes e bares ficavam lotados com amigos por conta da data. O fato também 

movimentava o comércio. Nas décadas seguintes a data foi abrangendo outros lugares. O 

Uruguai adotou o dia do amigo ainda nos anos 70, Peru e México nos anos 80, e no Brasil a ideia 

chegou com mais força nos anos 90. Nos jornais, é possível encontrar uma matéria abordando 20 

de julho como dia do amigo em 1996, aqui no Brasil, é a primeira matéria que eu consegui 

encontrar. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, por sua vez, comemora o dia 

internacional da amizade no dia 30 de julho. A data foi proclamada durante a assembleia geral da 

organização em 2011, com o intuito de que a amizade entre povos, países, culturas e indivíduos 

pode inspirar esforços pela paz e construir ligações mais forte entre comunidades. Como nós 

todos usamos o Facebook, então o Facebook criou sua data, que foi dia 04 de fevereiro, que foi o 

dia da fundação do Facebook. Só pra encerrar então quero deixar aqui uma frase para todos os 

nossos amigos, todos os meus amigos. Eu acho que a amizade ela fortifica uma pessoa. Amizade 

certa, amizade verdadeira todos nós temos e todos nós precisamos. E para manter uma amizade 

você tem que ser amigo, é a melhor maneira de você ter uma amizade. “Para conhecermos os 

amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade 

e, na desgraça, a qualidade. Amizade nunca foi e nunca será uma questão de presença física. 

Por que amigo não precisa estar. Precisa ser...” Então com essa mensagem eu quero agradecer a 

atenção de todos vocês, que tenham uma boa semana. Muito obrigado!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Clodo Rigo. 

Com a palavra Vereador Éverton Scarmin.  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, passo o meu tempo ao Colega 

Vereador Fera.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora; ex-

vereador Jatir, um cumprimento; todos os presidentes de partidos que estão aqui na noite de hoje; 

cumprimentar a imprensa; ao Caio e o Márcio, que vieram conhecer a Câmara de Vereadores 

aqui no dia de hoje, né, e nos presentearam aí a Casa com aquele expositor pra pisar no pedal e 

pra passar o álcool gel na mão que não precisa... Assim fez já em diversos outros 

estabelecimentos comerciais do município, lá no posto tem, os restaurantes e assim por diante. 

Então é uma empresa que está há sete anos no município de Flores da Cunha, a Transresind, que 

ela faz o transbordo de todos os resíduos químicos, né, do município ela dá o tratamento 

adequado. É uma empresa que faz a preservação do meio ambiente, que dá o destino correto de 

todos os resíduos, né? E está ampliando agora também com outras duas empresas que vieram à 

Flores da Cunha, né, de São Leopoldo e outra de Caxias também, se instalando e ampliando pra 

fazer também futuramente, né, Caio a coleta e o destino, o transbordo do nosso lixo do município 
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de Flores da Cunha. Então é uma alternativa, né? Porque hoje pagamos empresas que vem de 

fora, participam de licitação, tem que dá o destino lá em Minas do Leão, então hoje nós 

poderemos contar. Faz dedetização também, né, no município, faz aquelas desinfetar, desinfetar 

os locais, né, aonde que tem aglomeração de pessoas faz esse tratamento também, né, no 

município de Flores da Cunha. É uma empresa que é lá na divisa com Caxias, lá perto da 

Dolorata lá e que tem o nosso apreço, porque é uma empresa que vem investindo. E quem sabe, 

Clodo, vai aumentar o número de funcionários, né, que estão vindo ali na região de São Gotardo 

ali, naquela região. Então muito obrigado Caio, Márcio por estarem em Flores da Cunha. Tem 

um videozinho aí que até o Éverton, agradeço ao espaço do Éverton, né, ele trouxe na noite de 

hoje, que é um videozinho que responde até a questionamento do Vereador César, que é sobre a 

ampliação do nosso complexo de máquinas aí, né, as oficinas. (Exibição de vídeo através da 

televisão). Nós vimos aí nesse vídeo aí, esse breve, essa breve apresentação, aonde tem os 

ecopontos, né, também que é o destino correto de todo os resíduos, né, que não são coletados 

pela coleta seletiva e orgânica do Município. Então um parque de máquinas hoje, né, que ele tem 

guarda, tem entrada, tem saída, tem, ele é um parque eu diria pela qualidade do equipamento que 

o Município tem. Nós temos lá onde é que era o parque de máquinas, as garagens municipais, 

então que é a ampliação do Cemitério Público Municipal. Hoje já está um pouco exprimido, né? 

Então já foi ampliado duas vezes, agora é a terceira vez que será ampliado, então já foi retirado 

todo os telhados que tem lá, agora vai ser feito uma terraplenagem e vai ser liberado tão logo a 

construção. Então são poucos lotes que foram vendidos, né, mas eu acredito que agora que está 

pronto então as pessoas vão se interessar pra, pra... É o único Cemitério Público Municipal que 

nós temos, né, na cidade, então vai ter ali pra mais vinte, trinta anos com certeza nós vamos ter 

local, né, pra enterrarmos nossos ente queridos, né? Nós temos, Vereadora, que bom, né, que 

agora nós temos uma escola que é municipal. Então o Município sempre cuidou e sempre 

cuidará de todas as escolas, né? Era estadual, ela ia fechar, né, e nós sempre defendemos então a 

municipalização daquela escola para atender a comunidade de Mato Perso. Então eu acredito que 

nós temos até as emendas impositivas, né, que eu sei que o Jatir era contra lá, né, lá atrás lá 

quando votamos, mas que elas têm, nós temos recursos que nós podemos realocar e destinar 

então pra reforma da escola municipal Antônio de Souza Neto. Então é uma escola que hoje ela 

vai ficar igual as outras do município. Então não é, não adotamos um filho pra deixar ele de, 

abandonado. Então é um filho que temos que cuidar também, porque aqueles alunos são 

cidadãos de Flores da Cunha e tem que ter a mesma qualidade de ensino que os demais possuem. 

E a diretora lá da escola também vai dar continuidade ao trabalho. O Vereador Clodo também 

citou aqui das empresas que fecharam, né? Teve uma informação nos meios de comunicação 

durante a semana que não, não batia os números, né, foi divulgado. No ano passado até essa 

época foram cento e dezesseis CNPJs, então é aquelas meia e aquelas coisa que se dá baixa, né? 

Até então temos sessenta e oito, estamos abaixo. Nós somos um povo empreendedor, um povo 

que investe quanto a insegurança, né, e por isso que estamos passando esse momento difícil. Os 

medicamentos eles estão sendo distribuídos gratuitamente, Clodo, Vereador, no posto de saúde, 

nas unidades básicas de saúde, desde que haja uma receita médica. Vocês viram ontem à noite o 

Fantástico também, né, que a OMS condena qualquer tipo de distribuição de medicamentos, 

condena veemente. Os infectologistas também. Existem médicos que defendem o uso de 

medicamentos, né, os coquetéis de medicamentos, então é complicado, né? Mas se o médico 

prescrever, sem problema algum é distribuído gratuitamente nas unidades básicas de saúde do 

nosso município. Então medicamento tem e se faltar certamente terá dotação orçamentária pra 

ser aprovado. Nós temos, infelizmente o nosso Governador no dia de hoje ele manteve o nosso, 

até escrevi aqui, Excelentíssimo Senhor Governador Eduardo Leite, o mocinho de Pelotas, moço, 

mocinho, né? Porque na campanha ele pedia pro nosso ex-governador então governador tirar a 

bunda da cadeira, lembra, né, Samuel, Vereador? Né? Tirar a bunda da cadeira. E tudo o que ele 

mais queria era que o governador Sartori tirasse a bunda da cadeira. Hoje, eu, vereador, eu acho 
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que a maioria dos cidadãos do Rio Grande do Sul pede pro Governador sentar a bunda na 

cadeira, colocar a bunda na cadeira pra governar o estado do Rio Grande do Sul. Porque até 

então se vocês assistirem a RBS de manhã, meio-dia, noite, qualquer horário ele é o repórter 

exclusivo da RBS, da rádio Gaúcha, do jornal Zero Hora e eu acho que ele não sobra tempo pra 

governar, pra ter ideias. E quem decide a cor da bandeira é o reitor da Universidade Federal de 

Pelotas, estava no Pioneiro de sábado. Aí o presidente da CIC de Caxias do Sul contesta o reitor, 

que o reitor queria que nós tivéssemos bandeira preta (ininteligível), né, na região de Caxias, 

Flores da Cunha, Nova Pádua. Nova Pádua teve um caso, curado. Fechar tudo. Fecha empresa, 

fecha a Transresind, né? E aí hoje os empresários estão segurando os funcionários na empresa, 

fazendo aquele rodízio de uma parte paga o Governo Federal, outra parte paga pra não demitir, 

porque uma demissão custa muito caro pra ter que readmitir logo em seguida. O comércio está 

fazendo o que, existe fiscalização, Clodo. Existe fiscalização no município, mas o comerciante 

tem que sobreviver, tem que viver, ele tem que gerar renda. Saúde e economia andam juntas. Eu 

nunca vi saúde ir pra um lado e economia pro outro. Fecham as empresas e vamos ver aonde é 

que nós vamos ter recursos pra cobrir os custos da, da saúde. Então existe a fiscalização, a gente 

sabe que o comércio está, né, eu acho que está certo. Hoje meio-dia a RBS hoje meio-dia, a 

Sindilojas criou aquela venda on-line, Flores da Cunha também está tendo, né, vai fazer gratuito 

pro lojista pra colocar os seus produtos a venda. Mas nós ainda somos primários nesse estilo, 

nesse modelo de compras. Nós temos que ver pra depois comprar, adquirir o produto, então fica 

difícil pro lojista. Eu vejo aqui os Bertin aqui que tem a loja, né, mandar um sapato e depois não, 

é na cor, modelo e aí tem que... 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para um Aparte. (Assentimento do Orador). Não, 

quando que eu falei em a fiscalização é a questão da o final de semana, as festas e aglomerações 

nos loteamentos e praças, não foi no comércio. Era isso.   

VEREADOR MOACIR ASCARI: Não, eu concordo. Concordo que existe. Ficamos quinze 

dias com chuva torrencialmente, fechados em casa, frio. Sai um fim de semana gostoso que nem 

esse fim de semana, quem não gosta de sair com a família pra tomar um ar diferente, ver uma 

paisagem, melhorar a cabeça. Vereador Samuel disse aqui, né, semana passada, as pessoas estão 

entrando em parafuso, depressão, briga de casal, briga pai e filho, mãe. Tem que às vezes mudar 

os ares, conversar com pessoas diferente. Dia do amigo, a ligação pro amigo. O amigo 

verdadeiro é aquele que tu é amigo dele quando ele está na pior, Pedro, não é quando tu está 

bem, convida pra um churrasco, convida pro futebol. O amigo de verdade é aquele que te estende 

o braço na pior das horas e tu sabe muito bem. E quem passou por algum momento, né, na vida 

sabe o quanto é importante tê-los. Assim como eu dizia, dia do vizinho. O vizinho também é 

muito importante, porque quando tu sai o vizinho fica cuidando. Não cuidando de ti, da tua vida, 

mas fica ali cuidando do teu patrimônio. Então eu acho que o nosso Governador ele está, ele 

gosta de pintar o mapa! Parece criança, pintar o mapa! Nós tínhamos aqui “Pinte o Galito” e ele 

é “Pinte o Rio Grande do Sul”, né, Conz, né? Eu acho que ele tem que parar de ouvir tanta, e 

deixar o povo trabalhar. Nós vamos sair dessa, eu sou otimista, nós já passamos o pior. Agora 

vamos só se cuidar um pouquinho mais, vamos usar máscara. Tem uns que são teimoso, que não 

querem usar máscara, vamos usar! Vai ajudar agora, né, Presidente, pra no inverno agora pra não 

ter amigdalite, não ter resfriado. Está sobrando vacinas da gripe H1N1, está sobrando, quem não 

fez ainda vai fazer, é mais uma imunidade que se tem, né? Então é importante nós nos 

cuidarmos, cuidarmos daqueles que estão ao nosso lado, das pessoas que a gente gosta, né? E 

não esquecer, que nós temos um município e nós somos representantes legais do município de 

Flores da Cunha. Então aquilo que fizeste ali com os deputado eu fiz na semana passada. Eu pedi 

pro presidente do meu partido, o MDB sair do governo do estado quanto antes, que está lá 

simplesmente pra ser o que, cargo pra meia dúzia, né, e seja uma oposição consciente, mas firme, 

né, e discuti. Ele disse que ele não houve ninguém. Ele não houve nenhum deputado e nem os de 
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vocês, vereadores, ele não ouve. Ele ouve é o reitor da universidade de Pelotas, só. Que não 

conhece Caxias do Sul, nosso Governador não conhece Flores da Cunha e assim dos quinhentos 

municípios que tem o Rio Grande do Sul eu acho que ele não conhece trezentos, mas ele fica 

dando pitaco e... Espero que nessa semana ele use um pouquinho mais a cadeira e a caneta e 

comece a trabalhar, em vez de ser (Interferência do Presidente: Para concluir!) repórter da RBS. 

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

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

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

pauta da Ordem do Dia. (Intervalo). 

ORDEM DO DIA 

(Falha na gravação). 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: (O Presidente abre a Ordem do 

Dia, colocando em pauta a Redação Final do Projeto de Lei nº 033/2020, que “Autoriza a 

abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$285.086,00”, e solicita ao 1º 

Secretário, Vereador Ademir Antônio Barp, que leia os pareceres das comissões em que este 

projeto tramitou).  

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: (Vereador 1º Secretário lê os 

pareceres. 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: (O Presidente agradece o 1º 

Secretário pela leitura dos pareceres e coloca o projeto em discussão).  

VEREADOR MOACIR ASCARI: (O Vereador inicia a discussão do projeto, mas, por engano, 

discute sobre o Projeto de Lei nº 040/2020, que está na pauta da sessão extraordinária e, 

portanto, encerra a discussão).  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: (O Vereador inicia a discussão do projeto). ... Pra 

pagar essas parcelas depois que a documentação estiver toda correta. Então o Executivo 

conseguiu concluir a documentação, então agora, nós estamos aqui aprovando então o repasse 

de, dessa verba para esse pagamento até o final do ano.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, para 

deixar bem claro, né, o que que nós estamos votando nesse momento e por que nós estaríamos 

votando hoje. Então vou ler inclusive a exposição de motivos, para que não fique nenhuma 

dúvida, né? Esse projeto ele foi aprovado ainda em 2019, né, da aquisição e da troca daquele 

terreno. O que que aconteceu? Houve um equívoco na Secretaria da Fazenda, algum responsável 

pela elaboração do projeto, que deu origem à lei mencionada e não foi criada rubricas de 

despesas, as rubricas de despesa não tinham sido criadas com a classificação correta. E ainda, foi 

criado com a classificação e com (ininteligível) errada, então quando o correto era a criação de 

duas rubricas para o pagamento destas parcelas. Então na realidade é uma correção que a 

Secretaria da Fazenda está encaminhando a esta Casa para poder então efetivar o pagamento, 

Senhor Presidente.  

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

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

votos assim que a opção for selecionada. (Processo de votação eletrônica). Projeto aprovado por 

unanimidade (Redação Final do Projeto de Lei nº 033/2020).  
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Está em pauta o Projeto de Lei nº 036/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$200.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) 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. O projeto 

está em discussão.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, esse projeto então estamos autorizando 

os 200 mil reais. Na verdade, o Vereador Pedro pediu urgência na última semana, né, que é uma 

dotação, uma emenda que veio pra 400 metros, lá no travessão Gavioli, pra continuidade de uma 

estrada. Sabendo que os moradores já têm a sua parte, né, que adquiriram a base, então veio mais 

esse recurso então pra fazer mais um trecho referente a esse montante de valor. A estrada já foi, 

praticamente está aberta já, então é mais um recurso que vem do Governo Federal, através de 

emenda do deputado, para continuação do asfalto naquela via do travessão Gavioli. Sou 

totalmente favorável.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Nós tivemos o, a presença, né, da, dos moradores do travessão Gavioli, 

capela de São Valentin, na última sessão desta Casa, quando foi solicitado urgência urgentíssima 

a esse projeto. Então é mais um recurso que vem de emendar parlamentar do Deputado Heitor 

Schuch (ininteligível - falha na gravação). Então nós sabemos do envolvimento do Vereador 

Pedro Sperluk na vinda desta, desta emenda parlamentar também. Nós sabemos da necessidade 

da comunidade, né, sabemos da necessidade da comunidade. E só quem vive e quem convive 

com a realidade igual a essa, que sabe que quando tem sol nós temos pó, quando chove então 

tem barro e sabe da importância que tem nós realizarmos algumas obras de pavimentação 

asfáltica no interior. Nós somos com certeza totalmente favoráveis (ininteligível – falha na 

gravação).  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas 

que nos acompanham. É vista a importância que toda a emenda que chega a esta Casa tem no 

nosso município. Os asfalto do interior todo ele ou quase todo ele é feito em parcerias, seja na, 

com emendas, seja na parte da Prefeitura e com a colaboração, a participação dos moradores. 

Então esses 400 metros também, lá no travessão Gavioli, vem trazer pra nós, pra nosso 

município mais uma obra de pavimentação asfáltica pelo nosso interior. Então na semana 

passada, a população, as pessoas estavam aqui ávidas por saber e por ver da, dessa aprovação, da 

emenda do Heitor Schuch, e acabamos hoje então fazendo esse trabalho aqui nesta Casa, da 

aprovação desses valores para aquela comunidade. Sou amplamente favorável, Senhor 

Presidente.   

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

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

seus votos assim que a opção for selecionada. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 

036/2020 aprovado por unanimidade. 

Está em pauta o Projeto de Lei nº 037/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Suplementar no valor de R$250.000,00”. 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 
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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. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, esse projeto 

solicitei urgência urgentíssima a semana passada. Os recursos já estão disponíveis, né, 250 mil 

reais, aonde eles serão destinados à compra, aquisição de uma cadeira odontológica na Unidade 

Básica de Saúde Dr. Claudino Caetano Muraro, no bairro União; aquisição de um automóvel na 

Unidade Básica de Saúde Claudino Caetano Muraro; aquisição de um automóvel para a Unidade 

Básica de Saúde Antônia Susin Maccagnan, lá em São Gotardo; aquisição de uma unidade 

móvel, de um automóvel para a Unidade Básica de Saúde Antônio Matias Falavigna, lá em Nova 

Roma. Emenda do Deputado Darcísio Perondi (MDB), mas na verdade foi, ela foi instruída 

através do titular da vaga, que é o Osmar Terra. Osmar Terra, nosso deputado, ex-ministro. E 

certamente, aqui uns dias, poderá ser o Ministro da Saúde novamente da..., pra cuidar da 

pandemia que o nosso país vem sofrendo. Então é uma, é uma emenda que ela vem cobrir as 

necessidades das unidades básicas de saúde. Hoje, até comentei na semana passada, fiz a 

justificativa, que lá em São Gotardo, pra irem até a Linha 60 que atende, elas vão à pé, dia de sol 

ou dia de chuva, né, as agentes de saúde vão, a enfermeira ou o médico tem que ir com o veículo 

próprio às vezes pra fazer curativos, né, pra atender aos enfermos em casa, pra fazer a consulta, 

né, então elas necessitam de um automóvel. E até então não tinham, iam sempre de, com o 

veículo próprio. Então essas três unidades básicas de saúde estão sendo cobertas agora, com a 

aquisição de um veículo para cada unidade básica. Então com isso, estamos resolvendo mais 

uma demanda das unidades básicas, dos nossos pontos tão importantes, dos nossos bairros do 

município de Flores da Cunha. Era isso.   

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, já no ano passado, eu havia 

conversado diretamente com o Secretário Vanderlei a respeito dessa situação, haja visto que 

dessas três unidades, somente Nova Roma continha um carro para esse, esse uso do, das agentes 

de saúde e as enfermeiras. Então na época, ele tinha me dito que não haveria recurso para isso, 

mas que logo que, que tivesse a condição, estariam beneficiando também as outras UBSs. Então 

são veículos bem-vindos, como falou o Vereador Fera, serão muito usado por essas UBSs, que o 

trabalho que as UBSs fazem hoje, nesses bairros maiores, São Gotardo, Pérola, o bairro União, 

Nova Roma, todos eles beneficiam e muito aquelas comunidades, porque fazem uma triagem 

primeira nos pacientes, para depois, se houver caso mais graves, eles vem até o centro do 

município, né, para serem atendidos no hospital. Então a importância de ser bem abastecido 

essas UBSs com equipamentos e com veículo também, eu tenho certeza que será muito bem 

aproveitado em todas as UBSs. Então sou já, de antemão, favorável a este projeto.  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, nós estamos 

discutindo o Projeto de Lei 037, né? O que vale ressaltar é que um, este projeto faz parte de um 

programa que o Governo Federal abriu no ano de 2019, e a Secretaria da Saúde, mediante o, as 

pessoas que fazem esse cadastramento junto ao Município, cadastraram essa necessidade, esses 

veículos, esta cadeira também. E nesse, durante este trâmite, houve a iniciativa por parte do 

Prefeito em contatar, na época, o ministro Osmar Terra, e ele conseguiu então destinar junto a 

quem estava ocupando a sua vaga, que era o Deputado Darcísio Perondi, essa emenda, né, que 

complementa este projeto que estava cadastrado ao Governo Federal. Então é uma iniciativa 

também do Município de estar sempre acompanhando quando abrem esses programas, né, para 

poder, trazendo melhor, melhor qualidade às pessoas que trabalham e, também, às pessoas que 

são atendidas, que tem estas necessidade na área da saúde. Então temos que parabenizar também 

a Secretaria da Saúde e o setor de cadastramento aí de projetos. Era isso, Senhor Presidente.   
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O projeto está em votação. Os 

Vereadores que forem favoráveis votem sim; os contrários votem não. Eu peço a gentileza, que 

confirmem seus votos após a seleção. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 

037/2020 aprovado por unanimidade. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente. (Assentimento da 

Presidência). Senhor Presidente, invoco o artigo 141 do Regimento Interno e peço urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei 041/2020. 

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

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Então é um projeto de lei que foi encaminhado 

na última semana, ele autoriza a abertura de um crédito para a realização de pequenas obras 

asfálticas no interior do nosso município. E dentre elas, está um pequeno acesso da estrada, um 

acesso que dá a estrada Cristiano Pan, no distrito do Mato Perso. E como a comunidade está 

muito ávida para receber uma pavimentação asfáltica e espera há bastante tempo esta obra, que 

apenas é 500 metros lineares de acesso. Mas esse projeto contempla também, além desta, ele 

contempla também um trecho de 900 metros na estrada do aeródromo Menegon, do travessão 

Cavour; também de 300 metros com 11 metros de largura na rua das Rosas, em Nova Roma; e 

também, de 1.200 metros, de sete metros de largura, de uma estrada do, na estrada dos Girassóis, 

em Nova Roma também. Então, segundo o que o Prefeito nos colocou, que nós precisamos 

cuidar, a justificativa seria com relação às condições do tempo, né? Nós sabemos que esta 

semana o tempo vai estar ajudando, né, pra essas pavimentações. Na próxima semana, acho que 

já não vai estar muito a contento, mas enfim, quão, tão logo nós aprovarmos, né, estas, estas 

obras e tão logo a Administração Pública Municipal tiver o recurso também, ela poderá estar 

atendendo a necessidade da comunidade, Senhor Presidente.    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Está em discussão o pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 041/2020, de autoria da 

Vereadora Claudete Gaio Conte. (Nenhuma manifestação). Está em votação o pedido de 

urgência urgentíssima. Os Vereadores que forem favoráveis votem sim, os contrários votem não. 

(Processo de votação eletrônica). (Falha na votação eletrônica). Os Vereadores que forem 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. (Nenhuma manifestação). 

Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 041/2020 aprovado por unanimidade. 

Encerrada a pauta da Ordem do Dia, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final os Projetos de Lei nºs 039 e 041/2020; para a Comissão de Finanças e Orçamento 

o Projeto de Lei nº 041/2020; e para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos igualmente o Projeto de Lei 041/2020. Encerrada a Ordem do Dia, 

passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Samuel de Barros Dias. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Boa noite, Senhor Presidente; Nobres 

Vereadores, Vereadoras, colegas desta Casa, a todos que nos visitam nessa noite; Jatir Mosquer, 

ex-vereador desta Casa; Nando, suplente de vereador; a todos os representantes de partidos nesta 

noite, meu muito boa-noite, obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu infelizmente 

preciso fazer aqui a, a minha fala, deixar registrado aqui, que nós estamos aí a vésperas do 

Agosto Lilás, e infelizmente os números contra a violência contra a mulher tem crescido, 

aumentando em toda a região e infelizmente no nosso município. E tivemos um desfecho, nessa 

semana que se passou, de uma pessoa extremamente jovem, 38 anos, Maria Wolff, com dois 

filhos agora que não vão ter mais a sua mãe por perto, devido a um relacionamento conturbado, 

agressivo, possessivo e que tem um desfecho, né, de um feminicídio, uma morte. E isso nós 

temos que cada vez mais e mais discutir, colocar em pauta esta ação, porque infelizmente 
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somente as leis que estão sendo tratadas e trabalhadas nesse sentido não estão sendo suficiente. 

O que nós percebemos é que é preciso que a comunidade comece a gerir um pouco mais. 

Quando digo gerir um pouco mais é dentro da denúncia, dentro da orientação a tais pessoas, 

porque no caso da, da Maria, ela estava tratando a sua saúde mental. Isso é aonde tais pessoas se 

avançam mais e mais quando eles encontram pessoas fragilizadas, desculpa, na mente. E aí, é um 

campo fértil pra acontecer isso. E, por sorte, graças a Deus, que não tinha mais ninguém dentro 

da casa. Quero parabenizar aqui a Brigada Militar, aonde eu tive contato, buscando informação 

sobre este caso e vimos que eles foram extremamente competentes, e preciso aqui também fazer 

essa referência. A delegada Aline Martinelli, da mesma forma, Polícia Civil, cada vez mais e 

mais vão ter que se equipar e buscar cada vez mais e mais conhecimento nessa área, e muito 

embora ela é uma pessoa diferenciada nesse sentido, ela tem feito PCC nesse, é TCC, desculpa, 

não é PCC, é TCC, né, nessa área e tem, ela me passou o material fantástico nesse sentido. E 

com certeza foi a diferença nesse caso, onde menos de 40 horas já conseguiu-se pegar o autor 

desse crime em Flores da Cunha, um outro homem de 43 anos, que está com prisão temporária. 

Então realmente a comunidade precisa estar de olhos abertos e denunciar sim e solicitar apoio, 

ajuda às pessoas que estão sofrendo na mente, porque primeiro a agressão é na mente e depois 

são essas questões aqui que nós já estamos vendo e infelizmente mais uma vez em nosso 

município. Não é o primeiro e tomara, gostaria que fosse o último. Mas se não for feito alguma 

coisa, com certeza não será o último. Então quero desejar a todos uma boa-noite e consciência 

vamos lá, feliz dia do amigo a todos! Muito obrigado, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel. Com 

a palavra Vereador Moacir Ascari.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Na verdade, que 

bom que o tempo melhorou. Hoje deu início à fase final de pavimentação da estrada do Carmo, 

Nossa Senhora do Carmo, né, que eu acredito que até na quarta-feira ela esteja concluída. Depois 

temos ali na travessão Acioli e mais a da Linha 80, né, que são obras que, se não chover até a 

metade da semana que vem, estarão concluídas, né? São obras, pavimentação asfáltica, a base já 

está pronta, eu tive ontem oportunidade de passar e conhecer. Gostaria aqui de me solidarizar 

com o Vereador Ademir Barp, que no dia de ontem, né, teve o passamento de sua sogra, lá em 

Nova Pádua, né? Então desejar à família então as condolências, né, e a Zaira, né, companheira de 

Lions, né, assim como o Barp. Então fique com nosso abraço e nosso carinho, tá? Uma outra 

coisa que eu falei na tribuna, espero que não seja mal interpretado. Quando eu falei do 

governador Sartori era o gringo, era o da polenta, era o da, tudo que era nomes eram usados para 

o governador Sartori, né, governador no qual apoiei e foi governador até o último, até a virada. 

Quando me, falei com, do Excelentíssimo Senhor Governador Eduardo Leite, foram essas 

minhas palavras, o mocinho, porque é um cara novo o mocinho da região que ele é! Antes era o 

gringo de Caxias, então ele é o mocinho. E quem é o mocinho de um filme, a gente sabe que 

nunca morre, sempre, então que não seja mal interpretado. Não é pejorativo, né, e como era 

tratado antes continua sendo tratado. Mas o respeito para com a figura do Governador, que é o 

nosso Governador do Estado do Rio Grande do Sul, sempre vai continuar, porque ele é o 

governador de todos os gaúchos, assim como o Prefeito Municipal é o prefeito da cidade de 

Flores da Cunha. Que não seja mal interpretado aqui perante os Colegas Vereadores da minha 

fala no Grande Expediente. Era isso. No mais, uma boa semana a todos!  

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

Com a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente. Novamente cumprimentando todos os 

presentes, importante também que vocês estejam aqui conosco. Gostaria de destacar algumas, 

alguns acontecimentos muito positivos, que embora, com toda essa situação que muitas vezes 

nos aprisiona em casa, o grupo florense de pesca esportiva, nos últimos dias, realizou uma 

campanha aí, liderados pelo, pelo Ivo Salvador, pelo Osmar Doro e pelo Douglas Picolotto, para 
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arrecadar mantimentos para aquela região que sofreu muito com as enchentes, né? Eles 

encaminharam pras cidades ali, pra região de Santa Tereza e de Muçum. Então fizeram aí, junto 

com a comunidade, essa, essa arrecadação de mantimentos. Receberam mais ou menos, eles 

estimavam uma quantidade, receberam o dobro. Então eles até colocaram aí que deu 

praticamente dois, dois caminhões aí de, de mantimentos pra mandar pra região. Então que, que 

bonito também ver, que meio a tudo isso existem pessoas preocupadas com o bem de, de outras 

pessoas que eles nem, nem conhecem, nem sabem quem vão receber esses mantimentos. Então 

acho que cabe um destaque aqui pra reconhecer esse trabalho. E falando em destaque, também a 

última, uma das notícias que a gente teve aí, o programa de certificação que concede autorização 

de aplicação do selo de suco de uva puro. Então essa associação que tem sede aqui no nosso 

município de Flores da Cunha, composta por vinícolas do nosso município e, também, da região, 

que agora vão poder por aí, no seu suco de uva, o selo “suco de uva puro”. Esse, esse selo ele vai 

dizer exatamente que naquele, naquela embalagem contém somente uva. É somente suco de uva 

puro, sem adição de água, de açúcar ou de qualquer outro tipo de componente. Então uma alegria 

pro nosso município ter esta associação aqui na nossa comunidade e que vem desempenhando 

cada vez mais uma atividade, uma, uma liderança reconhecida também a nível federal diante 

dessa, dessa elaboração. Então com certeza teremos muita bebida boa, não só os vinhos, não só 

os espumantes, mas também o suco de uva aqui na nossa região fazendo a diferença. Então como 

também já comentado pelos Colegas, hoje dia do amigo, que a gente possa, acima de qualquer 

diferença, levar em consideração a amizade que temos um, uns pelos outros. Então desejo 

também feliz dia do amigo. Uma boa semana e uma boa noite a todos! Obrigado, Presidente.  

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

palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente. Cumprimentando ainda as 

pessoas que estão conosco, que bom tê-los aqui. Falar de amizade, falar do dia do amigo, eu 

gostaria de agradecer a todos os Colegas, os servidores da Casa, amigos, que ontem, passando 

por um momento difícil da minha família, a mãe da minha esposa acabou falecendo, e recebemos 

tantas palavras de conforto, de carinho e de amizade. Então quero deixar publicamente aqui o 

meu registro, meu obrigado a todos os Colegas. Alguns conseguiram nos visitar, trazendo o seu 

abraço, seu afeto, então muito obrigado a todos, porque a gente sabe que esses momentos são 

difíceis. Então perdemos uma pessoa querida, já com, com a sua idade, mas sempre vai fazer 

falta na família e pra todos os que dela conviviam. Também já falando do selo, Colega César, já 

havia mencionado anteriormente, quando que foi a matéria do jornal O Florense, com certeza 

vem trazer muita qualidade, vem trazer muita alegria pro nosso setor e muita confiança de quem 

empreende, de quem produz e de quem coloca os seus produtos além fronteiras. Então essa, esse 

selo vem certificar aquilo que já, graças a Deus a gente faz há muito tempo, que é colocar na, no 

nosso envase produtos de qualidade e, ainda mais agora, se tratando do suco de uva, esse que 

está tendo uma boa aceitação em todo o território nacional e já buscando também 

internacionalmente, então vai mais um ponto positivo para o nosso município. Também, Colega 

Fera, as obras estão acontecendo, essas que o senhor relatou, do Acioli também, mais uns dias 

estará o seu término da base toda colocada e para receber posteriormente a pavimentação 

asfáltica também lá, até com a divisa do município de Nova Pádua, que conduz até o travessão 

Acioli. Também, em Otávio Rocha, hoje também tivemos obras acontecendo ali na Olinto Carlos 

Toigo, na sua ramificação, que dá acesso à granja Dani. Mais uma obra sendo elaborada, 

construída, que há muito tempo era esperada ali também, que dá acesso a todas aquelas 

propriedades ali por, que trabalham com morangos, que tem as suas propriedades muito 

produtivas. Também gostaria de falar do menarosto do Lions, que esse ano vai ser de uma 

maneira diferente, vai ser vendido ingressos, mas não vai ter o acontecimento aquele, o evento 

grande que se reúne as pessoas para confraternizar, para ajudar, para colaborar com as entidade, 

a Apae, a Liga, esse ano também com o Mão Amiga. Então esse ano ele será de maneira 
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diferente e será vendido o ingresso todo com as suas cumbuquinha contendo o menarosto. Era 

isso, Senhor Presidente. Uma boa semana a todos!   

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

Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Agora sim, o microfone está funcionando. Eu gostaria de deixar aqui minha 

manifestação contrária ao encaminhamento feito pelo, ou a anunciação feita, né, pelo 

Governador do Estado em uma live na semana passada, com relação à proposta da reforma 

tributária. Hoje à noite, esperava que fosse um dos assuntos até debatidos nesta Casa no, no 

Grande Expediente, em que ele está propondo aumento do IPVA e, também, do ICMS do vinho. 

Então para que todos, né, saibam um pouco mais disso, a questão do imposto sobre o vinho nós 

temos aqui debatido por muito, por muitas vezes, né, o Brasil, o Rio Grande do Sul já cobra 

tantos impostos e por isso que o nosso vinho se torna mais caro que o vinho estrangeiro, e os 

nossos produtores sofrem tanto. E a questão do, do aumento do IPVA, o aumento do Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores, atualmente o percentual pago é de três por cento e 

passaria, pela proposta, a uma alíquota de 3,5%. E também, para os automóveis e, e também 

aumento no teto de isenção para veículos fabricados há mais de 40 anos e não 20 anos. Então a 

isenção era para veículos fabricados há 20 anos, passaria a 40 anos, né, o que também é bastante 

injusto com o contribuinte, principalmente os menos favorecidos, que possuem baixa renda e, 

além disso, não tem acesso às boas estradas e mesmo a segurança, né, no trânsito, como nós bem 

sabemos. Então nós estaremos digitando aí um documento e encaminharemos ao Governador do 

Estado, aos deputados da nossa base também. Não é um projeto de lei ainda, não entrou, não está 

sendo votado, mas eu até solicito que os demais Vereadores também o façam, né, para os seus 

partidos enfim. Tem que fazer uma frente aí, pra que a gente, né, não aprove, que não deixe 

chegar até... Claro que o governo, a gente sabe que o, o Rio Grande do Sul passa por problemas 

financeiros sim, mas mais uma vez recair sobre aqueles que produzem e aqueles que mais 

precisam, penso que não é o caminho. Então quiçá se encontre uma outra alternativa. Também 

deixar nosso abraço e sentimentos muito apertado ao nosso Vereador Barp, pelo passamento da 

sogra no dia de ontem. E desejar um feliz dia do amigo a todos aqui presentes! E que nossos 

amigos não sejam lembrados só nesse dia, né, mas em todos os dias, porque afinal de contas, eles 

deixam a nossa vida muito mais alegres, Senhor Presidente.   

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, saudar as pessoas que nos prestigiam na 

noite de hoje, ex-vereador Jatir Mosquer, pré-candidatos. Esse é o nosso Governador, né, 

Claudete, que no ano passado nos trouxe uma grande vitória para o setor vinícola, né, retirando a 

substituição tributária e, agora, dá uma facada nas costas, alterando a alíquota do ICM, de 18 pra 

25. Seria 17, né, esse ano permaneceu 18 devido à situação que o Estado se encontrava e, agora, 

ele, na reforma, ele coloca 25%. Nos veículos então aumento do IPVA pra 3,5%. E se andarmos 

em Flores da Cunha, no centro, a gente já vê muitos veículos emplacados em Santa Catarina, 

pessoas que lá tem residência, no litoral especialmente, e então com certeza nós vamos ver muito 

mais veículos emplacando em Santa Catarina. Sem falar, né, nos apaixonados por veículos 

antigos, né, que aqui em Flores, nós temos muitos, muitas pessoas que gostam e vivem o 

automobilismo, o antigo, os antigos, né? Nós temos o Clube NHRA, o Clube de Carros Antigos 

de Flores da Cunha, então só nesses clubes aí, com os seus associados, deve ter mais de 200 

veículos antigos, e boa parte desses veículos teriam que voltar a pagar IPVA. Em momentos de 

pandemia, na noite de hoje, se nós fizermos uma análise, né, nos, na sessão ordinária, nós 

votamos dois projetos que beneficiam pavimentação, compra de veículos, né, então no momento 

que nós estamos vivendo, o Município de Flores da Cunha mostra que uma gestão muito bem-

feita, né, pode se continuar fazendo investimentos, contratando serviços, né, comprando veículos 

novos, né? Do outro lado, a gente vê municípios da nossa região, né, que estão com patrolas, 
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caminhões parados, não conseguem dar manutenções nas suas, nas estradas de produções, né? 

Não conseguem investir em saúde, estão fazendo financiamento para poder manter a saúde do 

município nesse momento de pandemia, né? E o Município de Flores da Cunha mostra que, com 

uma gestão muito bem-feita, permanece investindo, chegando quase a marca dos 100 

quilômetros de asfalto em quase oito anos de administração, essa marca vai ser ultrapassada 

neste ano, se tudo der certo. Então temos que parabenizar Prefeito Lídio, administração Lídio e 

Zanin. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Éverton 

Scarmin. Encerrada as Explicações Pessoais, passamos então aos Informes da Presidência. 

Conforme a manutenção da bandeira vermelha no Município de Flores da Cunha anunciada pelo 

Governador do Estado, adotamos alguns parâmetros para facilitarmos a aplicação de medidas 

sanitárias e de afastamento, com o intuito de prevenirmos o contágio do coronavírus nesta Casa 

Legislativa. Neste modo, respeitando a Resolução de Mesa nº 325/2020, na qual limita o acesso 

ao plenário de somente 20% da capacidade de assentos, efetuaremos o controle na entrada das 

dependências da Casa, com o intuito de preservar a sanidade do ambiente para os funcionários, 

vereadores e, também, todos os munícipes presentes. Não gostaríamos de fechar totalmente ao 

público as sessões plenárias, visto que nas últimas semanas estamos votando projetos de grande 

importância para nossa população, e a participação de vocês é de suma importância à 

transparência dos atos públicos. Nas próximas semanas, estaremos realizando a transmissão ao 

vivo das sessões oficialmente, os senhores já contam com a colaboração do PSD que transmite 

sempre todas as segundas-feiras essa sessão, essas sessões, via Facebook, e assim também, 

universalizaremos a oportunidade do acompanhamento dos trabalhos do Poder Legislativo, 

democratizando o acesso à informação. Gostaria de aqui deixar registrado o nossos sentimentos 

pela perda da senhora Maria Brollo Rancan, sogra do nosso Colega Vereador Ademir Barp, 

falecida ontem, no dia 19/07. Nossos sentimentos, Vereador Ademir Barp! Também, gostaria de 

agradecer publicamente a empresa Transresind, a doação para esta Casa Legislativa do totem 

com o dispenser de álcool gel, que os senhores podem visualizar ali na saída, para auxiliar no 

combate então à pandemia do Covid. Então nós, enquanto Casa Legislativa, agradecemos ao 

Márcio, ao Caio, pela generosa doação, e aqui registramos nosso agradecimento, sejam sempre 

bem-vindos a esta Casa. Por fim, registrar o dia do amigo, já comentado a todos, né, que 

possamos, no dia de hoje, sempre fortalecer os nossos laços de amizade. E mais do que nunca 

sempre, enquanto estivermos aqui discutindo nesta Casa Legislativa bons projetos para a nossa 

população, que nós sempre o façamos de forma muito respeitosa, com responsabilidade, né? E 

reitero que sempre digo, que nós possamos sempre convergir divergindo. Isso não é, é da 

democracia, né? Cada um de nós tem a sua opinião, mas é importante que sempre levemos os 

ensinamentos e sempre a, o intuito do bem-estar da nossa população.   

Agradecendo então a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão de hoje (ordinária), 

desse dia 20 de julho de 2020, às 19h30min.  
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