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SESSÃO 2.585 – ORDINÁRIA 

27 de julho de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 27 de julho de 2020, às 18h05min. 

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

público presente, aos profissionais da imprensa, comunidade que nos prestigia pelas mídias 

sociais, sejam todos bem-vindos na noite de hoje! 

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 076/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 042/2020, que “Inclui o Projeto 1037 no 

Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e autoriza a abertura de um Crédito 

Adicional Especial no valor de R$1.646.500,00”.  

Ofício nº 077/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 043/2020, que “Inclui o Projeto 1076 no 

Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor e autoriza a abertura de um Crédito 

Adicional Especial no valor de R$299.000,00”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação do Projeto de Lei nº 041/2020, de autoria do Vereador César Ulian, 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”.  

Nova Redação ao Projeto de Lei nº 038/2020, de autoria do Vereador Éverton Scarmin, que 

“Altera os §§ 1º, 2º e 3º do Art. 1º 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 068/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada, junto à concessionária responsável pelo serviço de telefonia, a 

remoção dos aparelhos telefônicos inativos (orelhões) instalados no município. 

Indicação nº 069/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciado um abrigo de passageiros de ônibus na rua Girólamo 

Mioranza, em frente à residência de nº 1.342, no travessão Alfredo Chaves. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS:  

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

Município de Flores da Cunha relativo ao mês de junho de 2020, para conhecimento dos 

Vereadores.  

E-mail do setor de Protocolo e Arquivo da Câmara Municipal de Caxias do Sul, que encaminha o 

ofício circular nº 8/2020 e a moção nº 5/2020, de contrariedade às medidas de aumento de 

impostos do setor do vinho, de 18% para 25%, contidas na proposta de reforma tributária 

estadual, para conhecimento dos Vereadores.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário! Encerrado a 

leitura dos expedientes, passamos ao  
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PEQUENO EXPEDIENTE 

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

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

Vereadores, imprensa, servidores da Casa, pessoas que nos acompanham. Protocolamos nessa 

semana, nesta Casa, uma indicação nº 69, que indica ao Prefeito Municipal que seja 

providenciado um abrigo de passageiros de ônibus na rua Girólamo Mioranza, em frente à 

residência nº 1.342, ali no travessão Alfredo Chaves. Considerando a solicitação dos moradores 

que utilizam aquele local, verificou-se que há necessidade de um abrigo de passageiros, visando 

a proteção e o bem-estar dos usuários de transporte de empresas e do coletivo municipal. Então a 

gente está solicitando ao Prefeito Municipal e à secretaria responsável que nos auxilie na 

implantação dessa parada de ônibus, que é tanto necessária lá, pois mesmo não tendo os alunos 

agora é necessário se fazer a instalação para a preservação da saúde das pessoas que ficam ao 

relento naquele local. Então a gente solicita ao Prefeito Municipal e aos responsáveis para 

sermos atendidos nessa questão. A outra indicação, Senhor Presidente, já feita nesta Casa por 

alguns colegas, o Vereador Fera também já, já fez essa indicação algum tempo atrás, e alguns 

foram retirado, outros não. Então é a questão dos orelhões, né, que estão inativos, estão 

espalhados pela cidade e até nos distritos, né, que tem, também Otávio Rocha tem alguns, e já 

não estão mais sendo usados e acabam ficando obsoletos naqueles locais. Então a gente solicita 

também para buscarmos junto aos responsáveis, às concessionárias para que nos auxilie na 

retirada desses chamados orelhões. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!    

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 que nos prestigiam nesta sessão. Boa noite a todos! Obrigada pela presença! 

Utilizo este espaço para justificar a indicação encaminhada por mim no dia de hoje, foi 

protocolada hoje, por isso que não foi lida nesta sessão, mas será lida na próxima semana. E 

achei importante justifica-la hoje, porque trata-se de um vazamento de água no travessão 

Carvalho. (Exibição de imagem através da televisão). Todos podem visualizar aí pelas imagens, 

ele fica próximo à serraria Barp, ali no travessão Carvalho. É um vazamento que perdura há mais 

de um ano já e é a Corsan a responsável pelo atendimento e a manutenção da água nesta 

localidade. A Corsan foi avisada, esteve no local, mas não solucionou o problema. Então nós 

enfrentamos um grande problema de estiagem, né, no início desse ano, todos preocupados e 

municípios aí sofrendo muito com a falta d’água. E nós sabemos da importância, né, que este 

bem, é um bem precioso, né, que nós recebemos, enfim, nós temos que cuidar, cuidar muito bem 

dele. Então nós estamos encaminhando uma indicação à Corsan, né, ao Presidente da Corsan, 

solicitando ao Presidente dessa Casa que faça o encaminhamento, para que tomem as medidas 

cabíveis e que realmente solucionem o problema, né, que afinal de contas, né, é um desperdício 

que está acontecendo ali nesta comunidade, Senhor Presidente. Muito obrigada!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete 

Gaio Conte. Em tempo, gostaria de justificar a ausência do Vereador Pedro Sperluk, que 

solicitou afastamento dessa sessão por motivos de ordem médica, atestado. Encerrado o Pequeno 

Expediente, passamos para o  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, transfiro o meu tempo ao Presidente, 

Vereador João Paulo.  
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Agradeço o Vereador Moacir 

Ascari. Nesse momento então, transfiro a Presidência ao Vereador Vice-Presidente, para que 

possa utilizar no meu tempo no Grande Expediente.  

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Então passo o tempo de 15 minutos ao Colega 

Vereador João Paulo.  

VEREADOR JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Senhor Presidente, Caros Colegas 

Vereadores, cumprimento a todos os presentes, sejam todos bem-vindos na noite de hoje. Eu 

utilizo esse tempo e já agradeço o Vereador Fera, gostaria de ter trazido este tema ainda na 

semana passada, porém não, não tinha em mãos alguns números importantes que hoje tenho, que 

trago essa informação a esta Casa, a todos os Colegas e à nossa comunidade, a respeito do, da 

proposta então de reforma tributária que está sendo tratada pelo nosso Governador Eduardo 

Leite, e será discutida junto a todos os deputados, a toda a sua base para, e todas as entidades 

serão chamadas a uma discussão em torno deste assunto. Trago aqui então algumas 

considerações e o resumo bastante prático da reforma, do que se trata, para conhecimento de 

todos os senhores e das senhoras. Em meio à maior crise econômica da história do Rio Grande 

do Sul por conta de uma equivocada política de proibição do funcionamento da maioria das 

atividades produtivas, o Governo gaúcho lança uma proposta de reforma tributária, onde é 

notório a intenção do aumento da carga de impostos. Após analisar os principais aspectos 

apresentados pelo Governo Estadual, apresento aqui um resumo obtido junto à Federação das 

Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, a FCDL, onde a mesma federação 

recomenda que os lojistas, empresários, especialmente os deputados estaduais, se unam contra à 

aprovação da proposta. A Federação entende que, de forma simplificada, o Governo Estadual 

abre mão de arrecadações prestes a serem extintas pela sua inconstitucionalidade, como é o caso 

da alta temporária, os senhores se recordam, lá em 2015, aumentado o ICMS, de 17 para 18%, e 

alguns casos, de 25 para até 30%, que será excluído a partir do dia 31 de dezembro deste ano. É 

preciso compreender que tais contextos não podem ser definidos como renúncia fiscal, mas sim, 

como correção de abusos recentemente cometidos pelo fisco no nosso estado. Por outro lado, 

para compensar a perda de arrecadação de um dinheiro que não era legitimamente seu, o 

Governo do Estado busca formas de aumentar a carga tributária gaúcha a patamares inéditos, 

exatamente na contramão do que deveria ser feito. Tal política visa equilibrar as contas 

estaduais, o que deveria ter sido feito também inclusive com redução da máquina pública e não 

retirando ainda mais dinheiro da sociedade. A lógica do longo prazo indica que, ao invés de 

aumentarmos a arrecadação, Colegas Vereadores, o Rio Grande do Sul assistirá novamente a um 

aumento de evasão das suas empresas e investimentos patrimoniais para outros estados. Em 

síntese, a sociedade gaúcha continuará a empobrecer e a se enveredar pelo caminho tributário 

proposto pelo Governo do Estado. A princípio são alguns pontos, das quais eu elenco agora para 

todos os senhores. O primeiro, a simplificação da redução do número, no número de alíquotas. 

Pela proposta, então atualmente hoje nós temos cinco alíquotas de ICM: 12, 18, 20, 25 e 30%, 

cinco alíquotas. A proposta é que seja reduzida para 17 e 25%. Ela será gradativa até 2023. 

Porém, as alíquotas de 18 e 30%, como já mencionei aos senhores, elas findam dia 31 de 

dezembro, então elas já não vão existir mais, já está definido isto. Por outro lado, o Governo 

propõe extinguir a alíquota de 12%, que seria a mais baixa, que é tradicionalmente utilizada para 

tributar bens essenciais, os nossos bens de consumo, o alimento tão necessário nas nossas vidas, 

ele será extinto e repassado a 17%. A redistribuição de carga tributária, que é uma proposta que 

prevê a redução de alíquotas incidentes sobre a maior parte dos produtos, mas também, as 

elevações na alíquota do vinho, do refrigerante, da aguardente e do GLP. Vinho e aguardente, 

que são atualmente tributados a 18%, eram 17, passou a 18, né, passariam a ter uma alíquota de 

25%, ou seja, oito pontos de aumento. O GLP, o nosso gás de cozinha, tão necessário, passa de 

12 para 17, é cinco por cento de acréscimo. Quanto ao vinho, se propõe utilizar a cola de Santa 

Catarina, em que o governo lá do Estado de Santa Catarina ele dá créditos de ICM para essas 

empresas. Porém, o que que acontece? Esses créditos eles podem ser aprimorados ou colocados 
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em cia através da, de decreto, sem a aprovação da Assembleia, Caros Colegas Vereadores. Então 

isso quer dizer que da mesma forma que o Governo pode estender o benefício, ele pode retirar 

sem autorização da Assembleia, o que é uma barbárie! Isso não pode acontecer! Nós não 

podemos permitir, né? Outro ponto colocado também, é a redução da alíquota efetiva para 

compras internas, que para diminuir os custos de aquisição e que também o que gera 

competitividade, se propõe a redução do imposto a ser pago nas operações internas dentro dos 

limites do estado para 12%, 12%, que atualmente é 18, né? Aqui cabe ressaltar que as empresas 

optantes pelo Simples elas já têm um sistema tributário particular, já existe uma taxação 

especialmente realizada pelo Simples. Então aqui, até o parecer da FCDL diz que não se, é uma 

realidade, apenas que coloca a realidade essa bitributação que não deveria ocorrer. A redução no 

prazo de creditamento do ICM por bens de capital, que a proposta é reduzir para uma parcela 

única o prazo de creditamento do ICMS para bens de capital. Mesmo que o prazo seja creditado 

para o mínimo, essa repercussão ela só seria realmente relevante em situações de possibilidade 

de ganhos financeiros elevados, o que não é o caso atualmente. A taxa Selic nunca esteve tão 

baixa, a níveis tão baixos. Na verdade, o crédito deveria ser de apropriação imediata das 

empresas e não ser jogada lá na frente. A devolução parcial dos créditos de uso e consumo, né, 

que é uma outra proposta que traz autorização para que empresas industriais recuperem parte do 

ICMS pago na aquisição de bens de consumo. Essa medida reduz os custos operacionais, 

segundo a justificativa do Governo, com o fim do efeito cascata sobre o imposto com a 

cumulatividade do ICM. Além disso, a intenção é reduzir o volume de demandas judiciais e a 

complexidade relacionada a esses créditos. Esse benefício não é mais do que o reconhecimento 

do direito ao crédito tributário por parte dessas empresas que adquirem produtos que não são 

relacionados diretamente ao processo produtivo, o empresário aqui, mais uma vez, né, e são 

indispensáveis pro seu funcionamento burocrático. A redução das demandas judiciais, o Estado 

vem enfrentando sérias demandas para a cobrança desses impostos e que a partir desta, desta 

reforma, apenas ele vai dar uma jurisprudência a este caso, que são inúmeros casos que são 

perdidos pelo Estado. A devolução de saldos credores de exportação. Aqui, as empresas 

exportadoras têm limitação para serem restituídas dos saldos credores de ICM. A legislação do 

nosso estado permite que essas empresas paguem seus fornecedores com saldos credores, mas 

apenas de uma parte, que vai de 30 a 70%, dependendo do porte da empresa exportadora. 

Conceitualmente as empresas exportadoras elas são isentas de impostos comercializados com o 

exterior. Essa proposta nada mais é que o reconhecimento de um legítimo direito dos 

exportadores, não tendo nada de renúncia fiscal, é bravata. Revisão do Simples gaúcho. Como 

medida de apoio às micro e pequenas empresas do Simples, será mantida a isenção para as cerca 

de 200 mil pequenas empresas que faturem até 360 mil reais por ano em 2021. A partir de 2022, 

Colegas, população, será mantida a faixa de até 180 mil por ano, mantendo a isenção para 160 

mil empresas. As empresas optantes pelo Simples têm regime tributário próprio, novamente. O 

Simples gaúcho acrescenta um pequeno benefício adicional às microempresas de menor 

faturamento. Esse benefício ficará ainda mais restrita para as pequenas e microempresas, 

aumentando a carga tributária para empresas de faturamento mais modesto. A extinção do Difal, 

o imposto de fronteira. Atendendo a uma demanda histórica do setor, as micro e pequenas 

empresas não precisarão pagar mais o Diferencial de Alíquotas, o Difal, chamado de imposto de 

fronteira, a partir de 2022. O imposto de fronteira incidente para as empresas optantes pelo 

Simples está prestes a ser declarado inconstitucional pelo STF. Até o momento, já cinco 

ministros se pronunciaram, já votaram sobre a questão, sendo que quatro deles concordam com a 

inconstitucionalidade do imposto. É um caso novamente evidente de bitributação. Então mais a, 

mais um imposto que muito em breve vai cair independente de renúncia ou não qualquer aceno 

do governo. Revisão sistemática de benefícios fiscais. Extinção parcial de isenções e reduções da 

base de cálculo, né? Aqui a reforma prevê a extinção da maior parte dos benefícios concedidos 

na forma de redução da base de cálculo, como os de cesta básica de alimentos, cesta básica de 

medicamentos, carne e demais produtos comestíveis de aves e de suínos, e inclusive a erva-mate. 

O parecer do FCDL, que a redução da base de cálculo incide sobre produtos alimentares 
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essenciais, que tradicionalmente tinham a alíquota de ICMS de 12%, que já era elevada. 

Lembram que eu comentei que a de 12% ela se extingue, ela passa a ser de 17? Então nós não 

temos nada de renúncia fiscal aqui, né? Nenhuma diminuição de imposto. Muito pelo contrário, é 

cinco pontos de aumento. Redução do ônus fiscal para as famílias de baixa renda. Iniciativa 

inovadora que está sendo construída pelo Rio Grande do Sul consiste em devolver parte do ICM 

às famílias de baixa renda de até três salários mínimos, né? É uma iniciativa louvável esta, sem 

dúvida. Necessário saber quanto e como será a redução do ônus fiscal, que não tem detalhes 

maiores ainda. Outra coisa, o imposto sobre o consumo ele é conceitualmente neutro, ele incide 

em igualdade para todas as pessoas. Ele é considerado regressivo só quando comparado com a 

renda total dos segmentos populacionais. Mas daí estamos misturando outras bases tributárias, 

então é um ponto bastante controverso, “falaciano”. Onze, tributar menos consumo e mais 

patrimônio. Aqui chegamos ao IPVA, senhoras e senhores, com a adoção da alíquota de 3,5% 

para automóveis e camionetes. Nós vamos ter mais 0,5% de aumento para todos os proprietários 

de veículos automotores que recolhem IPVA. Certamente essa ação vai provar, vai provocar um 

congestionamento na divisa, Vereador Fera, com Torres, Bela Torres, porque vão, vai faltar 

endereço pra tanto gaúcho que vai emplacar o carro em Santa Catarina, porque lá é dois por 

cento o imposto. Reparem, é quase a metade! Alteração dos critérios de isenções passa dos atuais 

20 anos para 40 anos, dobra! Então quem tiver um carro mais humilde, simples, vai pagar IPVA, 

senhoras e senhores. Redução do valor do IPVA de quatro UPFs para até uma UPF. Revisão do 

benefício do Bom Motorista, aqui mais um ponto polêmico, com três anos sem infrações hoje, o 

desconto é de 5%; dois anos sem infrações são 3%; e um ano sem infrações, 2%. Então vai ser 

revisto esses decréscimos, esses benefícios a nossa população. Aqui, um ponto bastante 

interessante ao meu ver, IPVA Verde, que será estendida para os veículos hídricos até 2023 a 

isenção já existente para os veículos elétricos, ou seja, veículos que poluem menos o meio 

ambiente, a partir da sanção desta lei. Também haverá isenção por dois anos do IPVA na compra 

até 2023 de novos ônibus e caminhões e isenção por quatro anos de ônibus novo com 

características de biossegurança, né, que eles sejam mais eficientes, menos poluentes. Isso é 

bastante salutar no projeto. Além disso, tem mais um ponto, que a questão da, do imposto para a 

transmissão de bens via causa mortis, as alíquotas também sobre, taxar aqui as grandes fortunas, 

as transferências de bens, né, enfim, têm também mais esse ponto, que estou no limite do meu 

tempo. Mas o que eu quero trazer todas essas informações aos senhores é que são muito pouco 

os pontos em que realmente há um benefício pra nossa população, que nós sejamos críticos, que 

nós apelemos aos nossos deputados! Nós estamos vendo novamente um aumento disfarçado de 

impostos! E nós não podemos mais tolerar isso nessa situação econômica! Está, o nosso Estado 

está quebrado, nós estamos quebrados, a comunidade como um todo! Apenas para finalizar, 

Senhor Presidente, a reforma deve visar a modernização do sistema tributário do Rio Grande do 

Sul, alçando o estado a um posto de protagonista econômico desse país. Da forma que está 

colocada, essa reforma não só nos relega no papel de coadjuvantes, mas também diminuirá a 

nossa competitividade. E quem vai pagar a conta, todos nós sabemos, que somos nós. Obrigado, 

Senhor Presidente. Tenham todos uma ótima semana! Muito obrigado!  

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Retorno as conduções dos trabalhos ao Colega 

Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vice-Presidente Éverton 

Scarmin. Desde já, passo a palavra a..., seria o Vereador Pedro Sperluk. Como ele não está, 

passo a palavra a Vossa Excelência, Vereador Samuel de Barros Dias.  

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

Vereadores, Vereadora, a todos que nesta noite nos acompanham aqui, jornal O Florense, 

assessores, não vou conseguir lembrar de todos os nomes aqui, porque alguns estão com 

máscara, então a gente acaba não conseguindo identificar a todos. Mas como esta Casa sempre 

tem recebido a todos com alegria, e neste tempo e especialmente próximos aí de uma eleição que 
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nós teremos, municipal, é importante da presença de todos, é importante da divulgação também 

que está sendo feita pelo nosso colega aqui do partido PSD, Michel, então é importante que a 

comunidade venha estar acompanhando na medida do possível tudo aquilo que é falado, como 

brilhantemente o nosso Presidente, Vereador João Paulo falou aqui sobre essas alíquotas, que é 

importante. Semana passada nós conversamos na reunião de líderes aqui desta Casa, para que 

todos pudessem fazer um movimento político com os deputados e assim por diante, para que de 

fato não se aceite isso de forma e de maneira nenhuma. Esse é um dos papeis que nós, como 

vereadores também aqui, fazemos dentro da nossa política dentro do estado, então isso é 

importante. Para não ser repetitivo, mais uma vez parabenizando a fala do Nobre Vereador sobre 

isso, esse assunto é muito importante. Eu quero trazer a lembrança da comunidade, a trazer 

lembrança de todos aqui, de um projeto que nós como Casa aprovamos, de nossa iniciativa. Em 

fevereiro do ano passado, nós encaminhamos a essa Casa um projeto de lei nº 011/2019, que 

institui no município de Flores da Cunha o Agosto Lilás, mês dedicado ao combate à violência 

contra a mulher no nosso município. Naquele momento, nós tínhamos informações da nossa, da 

nossa região de Flores da Cunha, e entendemos da importância de termos essa alusão para que 

fosse feito trabalhos dentro do nosso município, por entidades do município, não somente pelo 

Poder Público, não somente pela Câmara de Vereadores, não somente pelo Executivo, mas 

também entidades, Vereador César, entidades que entendam da importância de se falar sobre este 

assunto. A nossa comunidade é uma comunidade extremamente inteligente, mas que 

infelizmente às vezes falta algumas informações. E é importante que a gente repasse, nós somos 

repassadores de informações. Então é importante que a gente divulgue, que a gente fale sobre o 

assunto. E a partir do momento em que nós falamos sobre o assunto, desperta o interesse, se 

quebra o medo, porque muitas pessoas infelizmente elas se, se perpetuam no poder, se perpetuam 

sobre a mente de outra pessoa, sobre a vida de outra pessoa através do medo. Uma palavra muito 

conhecida no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é: conhecereis a verdade e a verdade vos 

libertará, João 8:32. Palavra essa muito conhecida porque é repetida sequencialmente pelo nosso 

Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Claro que ele não está falando uma fala apenas 

religiosa não, é de fato uma grande verdade. Quando conhecemos a verdade, que não tem bicho 

papão embaixo da cama, o que que a gente faz? Não tem mais medo do bicho papão que estava 

embaixo da cama. Então conhecemos a verdade e a verdade nos liberta, então é importante de 

nós falarmos sobre certos assuntos. E entendemos naquele tempo, que assim como todos os 

vereadores, de nós aprovarmos essa lei para que fosse dentro no município falado sobre isso, pra 

que a rádio falasse, para que o jornal falasse. E quero aqui parabenizar o jornal O Florense pelas, 

pelas reportagem que tem feito dentro dessa temática. É claro que tivemos um, um óbito, 

tivemos um feminicídio no município. Não é o primeiro, tomara Deus que seja o último. Mas 

sabemos que é difícil mudar certas culturas e dependendo das situações, como nesse tempo de 

pandemia que nós estamos vivendo, 46% da agressão dentro do lar sobre a mulher tem 

aumentado, quase nada, 46%. E sabemos da grande dificuldade que se tem em que as mulheres 

elas, elas entendem que não, não há, não há um apoio, não há uma ajuda, não há uma mudança 

significativa na sua vida quando ela sai da sua casa e vai até a delegacia ou vai até a Brigada 

Militar, ou faz a denúncia e assim por diante. Infelizmente na sua grande maioria elas entendem 

que isso não vai ter um resultado pessoal positivo para ela. E consequentemente, elas ficam 

presas dentro deste mundo agressivo e, né, alguns casos ou muitos casos acaba acontecendo o 

feminicídio. Nós encaminhamos este projeto em fevereiro de 2019, aprovamos nessa Casa por 

unanimidade, e conversamos com o Executivo, essa Casa aqui também troca as luzes pra falar, 

então o jornal fez algumas matérias, a rádio fez algumas matérias, então está se encaminhando 

para alguma coisa. Não é algo que resolve o problema. Ah, é só o mês lilás, o agosto lilás! Botar 

aqui, não, não é só isso! É preciso discussão, é preciso que as igrejas falem sobre isso, as 

comunidades falem sobre isso, as entidades falem sobre isso, Lions, Rotary, Liga, enfim, todas 

as entidades vivas do nosso município inclusive as religiosas. E elas têm um papel 

importantíssimo e fundamental da transmissão dessa informação pra toda a comunidade, rádio e 

assim por diante. E dentro do nosso planejamento como vereador, entendemos que o Conselho 
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da Mulher era um próximo passo, algo a ser fomentado para que existisse dentro do nosso 

município. E por minha grande alegria e gratidão, nessa tarde foi protocolado nesta Casa, e eu 

pedi permissão para que aqui fosse falado, a Jaque Zanella, que está presente aqui, já vem 

acompanhando as sessões há grande tempo, uma pessoa que tem se destacado na comunidade em 

todos os sentidos, em auxílio, em ajuda e orientação, ela tomou, porque esse é o interesse, esse 

que é o objetivo, que as pessoas elas venham a dizer, o que que eu posso contribuir, de que 

maneira eu posso contribuir? Seja um grãozinho de areia ou seja uma grande coisa, tudo é 

importante. A movimentação é importante, a fala é importante! Então quero parabenizar, desde 

já, a Jaque Zanella, porque protocolou nessa tarde, nesta Casa, a solicitação e o pedido com 

muitas assinaturas e na de sua grande maioria de homens, né, na sua grande maioria de homens, 

para que seja criado o Conselho da Mulher, e eu acho muito importante. Tem o meu apoio, tem a 

minha fala, tem a minha indicação como vereador, porque nós como Câmara não podemos 

aprovar e, sim, uma indicação ao Executivo, e parta dali do Executivo, da Secretaria de 

Desenvolvimento Social possivelmente, para que haja o fomento das entidades para que elas 

sejam representadas neste conselho. Então é um trabalho que precisa ser feito. E acho que o 

momento pede e não somente o momento, é uma política pública social que precisa ser feito. Os 

investimentos que o nosso Município tem recebido são maravilhosos, muito bom! E agora, é o 

momento aonde as questões pessoais, as questões sociais vão precisar de investimento, 

investimento literalmente, não o financeiro. As pessoas se dispondo, se colocando à disposição 

para discutir, para falar. O que que é preciso? Às vezes não é preciso um investimento 

financeiro, mas sim falar do assunto. Falar do assunto em casa, falar no assunto da escola, 

começar desde cedo a mostrar que a Constituição de 88 coloca o homem e a mulher no mesmo 

patamar, somos iguais perante a lei. Mas sabemos que isso nas vias de fato não acontece, existem 

essas diferenças. E elas precisam ser faladas, elas precisam ser discutidas para que ninguém seja 

sobre ninguém, para que dentro de um lar, dentro de um casamento, dentro de uma família, cada 

um dentro do seu papel possa contribuir para que haja a alegria e a saúde de todos, a saúde de 

todos, do pai, da mãe, dos filhos, não se destrói a família, não se destrói os relacionamentos 

porque alguma coisa não está certa! Não se fala sobre isso, se discute sobre isso e se resolve este 

problema. Então esses conselhos, o Conselho da Mulher, eu acredito, sou parceiro, volto a dizer, 

que acredito que o Conselho da Mulher sendo discutido, porque se discute políticas públicas para 

que isso aconteça. Algumas pessoas pensam diferente. Não, vamos destruir com a família, vamos 

destruir com o patriarcado, vamos destruir com todas aquelas questões que vocês já ouviram 

falar por aí, questão negativa, né, do feminismo e assim por diante. Não é a questão. Mas 

sabemos que pessoas pensam assim, que para construir algo, precisa se destruir outro. Não! Eu 

penso que não! Que se conversa, que se discute, que se pensa de forma sadia, se discute sobre a 

situação e se cria políticas públicas sociais, para que cada vez mais a nossa comunidade seja 

amigável, a nossa, as relações entre homem e mulher dentro do casamento, dentro das relações 

seja de forma igualitária, haja respeito, haja cumplicidade, haja discussão no sentido assim, o que 

você faz, o que você não faz, haja uma concordância entre as partes, o gênero, o gênero humano, 

gênero humano, né? O homem não é mais que a mulher. Nós temos características diferente da 

mulher. Sim, homem é homem e mulher é mulher! Temos funções diferente dentro do, cada um 

no seu propósito! Mas na questão do respeito, na questão da igualdade, sim, nós somos iguais. 

Até porque o nosso Deus ele nos chama de filho, nos chama de filho. E quando nós olhamos lá 

em Gênesis, do que que Deus faz, ele retira da sua costela, para aqueles que aqui sim acreditam, 

é claro, e eu sou um deles, que ele retira do lado da costela do homem para criar a mulher. 

Mostrando, desde já, que não há superioridade nisso, ambos são totalmente dependente dos seus 

princípios e para que caminhem junto nessa caminhada que Deus nos deu aqui, que é a nossa 

vida. Então isso é importante, que a gente chegue nesse nível de igualdade, de respeito, de 

consideração. Então eu quero mais uma vez aqui parabenizar, para que seja, sim, criado, né? Já 

conversamos isso com o Prefeito em outro momento, então como eu disse, estava dentro do 

nosso planejamento como vereador de encaminhar, do crescimento, da discussão de certos 

assuntos, para que não se crie apenas uma lei que não tenha eficácia. Não adianta criar um mês 



 

Anais 2.585, da Sessão Ordinária do dia 27 de julho de 2020. 99 

uma bandeira ou um lacinho que ele não tem eficácia. Não, ele tem que, ele tem que surtir um 

efeito na comunidade, ele tem que surtir um efeito em alguém. Mas eu não sou agressor, na 

minha família não tem isso, mas não, esse não é a questão. A questão é que eu preciso saber das 

informações, ter as informações, porque eu vivo numa comunidade e outras pessoas precisam 

dessa informação. Aonde procurar auxílio? Aonde procurar ajuda? Nós temos trabalhado já há 

alguns meses, estaremos fazendo um trabalho diferenciado de forma pessoal como vereador, na 

página do vereador, para, e desde já, quero agradecer aqui a colaboração da delegada Aline 

Martinelli, que ela é uma pessoa extremamente especialista, posso dizer, nessa área e nessa 

questão, não apenas por ser mulher, mas uma estudiosa da área, aonde em 2019, ela me mandou 

esse material. Ela fez um apanhado de informações para, e foi publicado na revista Juris 

UniToledo, de Araçatuba, um material aonde os juristas do país inteiro, e não só do país, fora 

dele, estudam sobre essa temática. E a temática que ela utilizou aqui foi a violência contra a 

mulher. Ela tem um estudo diferenciado nesse sentido, ou seja, nós temos no nosso município 

uma delegada de Polícia que tem uma especialização específica na área, aonde juristas se 

baseiam nas informações que ela aqui coloca, dentro da defesa da mulher. Então acredito que nós 

temos grande espaço pra caminhar e crescer nessa área. Nosso capitão também, o Daniel 

Tonatto, que vai estar passando informação, como lidar nas questões de denúncia. Teremos 

outras pessoas, vamos estar fazendo um, montando um material informativo, estar 

encaminhando, passando pela nossa rede pessoal, né, do vereador, e acredito que vai ser bem 

importante, que a informação é tudo. Acho que é importante que neste momento onde as pessoas 

estão procurando informação através da internet, que elas encontrem uma informação com 

referência. E nós estaremos com este apoio da Brigada Militar, na pessoa do capitão Daniel 

Tonatto; da Aline Martinelli, delegada de Polícia; teremos também auxílio de um advogado que 

vai estar nos orientando nesse sentido, como fazer a questão de denúncia, as questões familiares, 

né, numa possível situação de, de agressão verbal, física contra a mulher; teremos uma, eu 

acredito que essa vai ser a melhor parte, temos uma pessoa, amiga nossa, de Caxias do Sul, 

aonde ela expôs toda a sua agressão física dentro do relacionamento, agressão física, verbal e 

emocional. E ela expõe isso de forma pessoal, única, e ela saiu desta relação extremamente 

desgraçada e ela expôs isso na rede, ela fez um vídeo, ela se especializou e, agora, ela ajuda 

pessoas, ela ajuda mulheres a saírem dessa situação. Então foi difícil encontrar pessoas assim, 

porque a maioria das pessoas que sofrem isso, elas não gostam de falar sobre isso, a maioria. 

Elas escondem, elas “maqueiam” e elas não querem contar. Então essa moça, que não vou dar o 

nome agora, né, ela se dispôs, né, a estar repassando a sua vida, abrindo a sua vida, a sua 

situação, para que outras mulheres tenham a mesma coragem e saiam de um relacionamento 

abusivo, para que não aconteça o pior, que é o feminicídio. Então acredito que é um assunto 

interessante e é importante nós, como homens, também pensarmos sobre isso, como nós estamos 

criando os nossos filhos, como nós estamos criando as nossas filhas. Elas não podem se deixar 

ficar debaixo de uma opressão como essa. Eu não quero! Eu tenho filhos e eu ensino eles, tenho 

aqui hoje a presença do meu filho mais velho, o Gabriel, estará fazendo 15 anos, eu não tenho 

filhas, mas se eu as tivesse, da mesma forma ensinaria: nunca permita que um homem agrida 

você fisicamente, nem verbalmente. Eu sou filho de pais separados onde o meu pai ele agredia 

constantemente a minha mãe, de forma física e de forma verbal. E eu vivi isso na minha família, 

eu disse, eu nunca serei isso, eu nunca vou ser isso pra minha esposa! Eu vou ter uma esposa só, 

vou ter uma esposa só, meus filhos não terão madrasta, nem padrasto, não desfazendo quem o 

tem, porque eu também o tive, mas eu disse, eu vou me esforçar ao máximo para que a minha 

família não passe por isso, para que a minha esposa não seja agredida e os meus filhos não 

sofram isso, porque é repetitivo, a gente sabe dessa questão. Então eu quero desejar uma boa-

noite a todos! Muito obrigado pela atenção! Obrigado, Senhor Presidente!    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel de 

Barros Dias. Encerrada as manifestações dos vereadores no Grande Expediente, então passamos 

ao intervalo de cinco minutos para organizarmos a pauta da Ordem do Dia. (Intervalo). 
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ORDEM DO DIA 

Dando continuidade ao processo de votação eletrônica, passamos à Ordem do Dia. Na pauta a 

Nova Redação ao 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”. 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. A palavra 

está à disposição dos Colegas Vereadores.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, cumprimento as 

pessoas já mencionadas anteriormente no protocolo, a localidade de Nova Roma, André Tajes, 

né, voltando à Flores da Cunha, seja bem-vindo; repórter, radialista, jornalista, né, seja sempre 

bem-vindo; o Rouglan também. Esse projeto de lei, Senhor Presidente, o qual foi pedido 

urgência urgentíssima a Vereadora Claudete na semana passada, então nós estamos, o Município 

não pode parar. O Município tem que produzir, tem que fazer obras, tem que gerar emprego, 

renda, né, e tem que fazer as obras acontecerem. Então nós estamos deliberando hoje o projeto 

de lei, aonde destina pra quatro trechos pavimentados, né? O primeiro trecho é de quinhentos 

metros lineares, é na estrada Cristiano Pan, lá em Mato Perso. É uma estrada que vem auxiliar a 

produção daquelas comunidades, né, lá de Mato Perso que há muito tempo era solicitado, então 

em parceria com a comunidade será feito essa pavimentação então em Mato Perso, no valor de 

cento e oitenta e oito mil reais. O segundo trecho, de novecentos metros lineares, então é na 

estrada aqui no acesso ao aeródromo Menegon, travessão Cavour, aonde são trezentos e sessenta 

e três mil e quinhentos reais, também em parceria. O terceiro trecho, de trezentos metros 

lineares, que esse de onze metros de largura, na rua das Rosas, em Nova Roma. Nova Roma, né, 

então que vai beneficiar muitas famílias naquele local, que até então não se tinha pavimentação 

asfáltica, então também vai ser feito essa benfeitoria. E o quarto trecho, então, é de mil e 

duzentos metros lineares, a largura de sete metros, na estrada dos Girassóis, em Nova Roma. 

Também um valor de quatrocentos e oitenta e cinco mil reais. Totalizando, então, um milhão, 

duzentos e vinte e sete mil e quinhentos reais então feitos pela Municipalidade, né? Nós temos aí 

várias obras aconteceram, acontecendo durante a semana e, certamente, essas obras então 

posteriormente serão feita a sua pavimentação. Eu digo que hoje pavimentação é qualidade de 

vida, é saúde, né, é segurança, porque quem já residiu em frente de estrada de chão, é o pó, é o 

barro, né? Quem é alérgico principalmente sabe o quanto é difícil residir então nesses locais. E 

hoje estamos contemplando essas quatro obras, quatro rubricas abertas, né, para a pavimentação 

desses trecho. Então sou totalmente favorável a execução dessas obras o quanto antes possível. 

Era isso, Presidente. Muito obrigado!    

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, saudar a 

comunidade que nos visita hoje à noite. Conforme as palavras do Colega Vereador Fera, o que 

cabe destacar é que, né, no momento em que tudo estamos passando com esta pandemia, o 

Município de Flores da Cunha segue firme, comprometido, né, mostrando a eficiência na sua 

gestão e investindo, trazendo melhorias, né? E hoje, na noite de hoje, são quatro novos trechos 

de pavimentação. Aqui agradecer ao Alemão, Claudimir Kremer aí, a vizinhança lá da rua dos, 

da estrada dos Girassóis, da rua das Rosas, né, que vieram acompanhar também a sessão, em 

especialmente essa votação, né? Depois outro lugar, lá no, em Mato Perso, na estrada do 

Cristiano Pan, né, Vereadora Claudete e o Vereador Barp também muito cobraram por essa 
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pavimentação e novamente estamos aqui votando melhorias na infraestruturas, investimento em 

infraestrutura para o município de Flores da Cunha, né? Então somos totalmente favoráveis, 

Senhor Presidente. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nessa sessão. Então neste momento nós estamos 

discutindo a aprovação, a autorização da abertura de um crédito adicional no valor de um milhão, 

duzentos e vinte e sete mil e quinhentos reais, para contemplar quatro obras pequenas, mas 

importantes da nossa comunidade. Pequenas obras asfálticas que vem ao encontro da 

necessidade da nossa comunidade, há muito tempo solicitadas, né, e que graças a Deus o nosso 

Município, com o trabalho dos cidadãos, tem esse recurso para poder investir. Uma realidade 

muito diferente de outros municípios aí que nós acompanhamos na região e principalmente que 

está sofrendo muito com essa questão da pandemia. Nós, Flores da Cunha, mesmo sofrendo, né, 

com a questão da pandemia, ainda o nosso Município consegue fazer investimentos importantes 

e está realizando obras importantes para a nossa comunidade. Então nós somos com certeza 

totalmente favoráveis a realização, a abertura do crédito adicional para a realização dessas quatro 

obras que vem ao encontro das necessidades da nossa comunidade, Senhor Presidente.   

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

que nos acompanham nessa sessão. Falar dessas quatro obras em tempo de pandemia nos traz 

alegria também, porque vemos que o Município não para. É investimento, são trechos 

relativamente pequenos aparentemente, mas que vão trazer muito benefício, muita melhoria para 

todos os lindeiros, todos que usam essas vias para se locomover, para chegar até sua residência, 

suas propriedades e as comunidades. Então é com alegria que a gente aprova essa abertura desse 

crédito. E hoje também uma delas, que é a de Mato Perso, teve a sua base concluída, então 

esperando os próximos dias também as demais que sejam concluídas as demais e possam receber 

assim a sua pavimentação num período mais curto possível. Então somos amplamente 

favoráveis, Senhor Presidente. 

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

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. (Nova Redação ao Projeto de Lei nº 041/2020). 

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

de ordem! Invoco o artigo 141 do Regimento Interno desta Casa para solicitar urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei 042/2020. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Sob qual justificativa, Vereador 

Moacir Ascari? 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Esse projeto de lei ele visa a abrir, a abertura de um crédito 

adicional de um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais. Isso seria para 

ampliar, na verdade é construção do ginásio de esportes da escola Rio Branco, da Linha 100. 

Recentemente aprovamos aí a compra, né, que depois de muito tempo se conseguiu comprar uma 

área de terras ao lado da escola. Passou a safra, tem, foi, está sendo retirado o parreiral, né, que lá 

tinha do proprietário e agora, então, nós deliberando isso já existem dotação orçamentária pra 

isso e, certamente, nós estaremos agilizando a construção dessa quadra de esportes então para 

aquelas crianças, jovens que estudam naquela localidade, que até então eles não tem. Muitas 

vezes pra fazer exercícios na aula de educação física eles utilizam o salão da comunidade, né, o 

salão da comunidade da Linha 100. E, com isso, a escola então, foi adquirido uma área de terras 

e agora estamos liberando então para a construção desse ginásio de esportes para aquela escola 

Rio Branco. 

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

O pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 042/2020 está em discussão. (Nenhuma 
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manifestação). O pedido de urgência urgentíssima está em votação. Os Vereadores que forem 

favoráveis votem sim, os contrários votem não. Peço a gentileza que confirmem seus votos. 

(Processo de votação eletrônica). Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 042/2020, 

(de autoria do Vereador Moacir Ascari),  aprovado por unanimidade. 

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

solicito o artigo 141 do Regimento Interno desta Casa ao pedido de urgência urgentíssima ao 

Projeto de Lei 043/2020. 

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

VEREADOR MOACIR ASCARI: Na verdade, já aprovamos quatro projetos na noite de hoje, 

né, quatro obras que serão feito a pavimentação asfáltica e esse também é um na comunidade de 

Otávio Rocha, na rua Moscato, em Otávio Rocha, pavimentação de trezentos e, trezentos e 

metros, isso trezentos e trinta daquela pavimentação daquela rua então em Otávio Rocha. Ela foi 

aberta recentemente e agora, então, está tendo a possibilidade de fazer a pavimentação desta 

obra. E se não me falha a memória é a rua onde reside o suplente de vereador Zair também, que 

na época ele tentou, né, junto a deputados conseguir recursos para também fazer com parceria 

aquela obra, né? Então eu solicito urgência urgentíssima a esse projeto de lei para votarmos na 

próxima semana.   

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

O pedido de urgência (urgentíssima) ao Projeto de Lei nº 043/2020 está em discussão. (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. Peço a 

gentileza que todos confirmem o seu voto. (Processo de votação eletrônica). Pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei 043/2020, (de autoria do Vereador Moacir Ascari), 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 042 e 043/2020; para a Comissão de Finanças e Orçamento 

os Projetos de Lei nºs 042 e 043/2020; e para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos os Projetos de Lei nºs 038, 039, 042 e 043/2020. 

Passamos, então, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Gostaria aqui de 

cumprimentar ao Alemão, né, lá da comunidade de Nova Roma, meu suplente, né, que já esteve 

aqui nesta Casa, né, deliberando e votando projetos tão importantes, né, e defendendo sempre a 

sua comunidade. E teve bastante participação também na decisão para a execução para com essas 

obras. Eu recebi na tarde de hoje, na verdade foi protocolado, Senhor Presidente, como não 

estava no expediente, né, dos protocolos que acontece até na sexta-feira, recebi das mãos da 

Sandra, mas endereçada ao Presidente João Paulo Carpeggiani, né, desta Casa, com preocupação 

justamente no que o Vereador Samuel levantou na tribuna desta Casa, né? Em virtude dos 

últimos acontecimentos acometidos contra a mulher em nossa cidade, decidimos a nos 

comprometer, comprometermos em ajudar a mudar a realidade que nos encontramos, 

obviamente com o apoio do Poder Legislativo aqui representado. Viemos por meio desta carta 

fazer valer nossos direitos. Formamos um grupo de voluntariadas em defesa da mulher, 

conforme lei 11.304, de seis, 2006, Lei Maria da Penha. E classifica na categoria de violência 

física, moral, psicológica a lei nº 13.104/2015, da lei do feminicídio, que protege a mulher contra 

a violência doméstica e familiar. Então aqui solicita um espaço para que, se criado o conselho, 

depois possa se reunir pra ter uma, uma conversa então com as pessoas que se sentirem 

agredidas, né, dentro de casa. Ela é assinada, depois a carta vai ser lida na próxima sessão, né, 
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assinada pela delegada Aline Martinelli, pela Sandra Camargo de Lima, pela Betina Domiciano e 

pela Márcia Ramos. Então ela é assinada para que tenham um espaço aonde possam se encontrar, 

assim como a Liga Feminina tem um espaço, assim como o Conselho Tutelar tem, assim como 

várias entidades, o COMDICA tem, então para que se tenha um espaço. Então isso vai depender 

muito da parte do Executivo, sugeri a elas que protocolassem junto ao Executivo, que é aonde 

dispõem as salas, né, com a Casa da Cultura que será entregue brevemente então vão sobrar 

salas, né, e que seja destinado. Eu sei do empenho da doutora Aline Martinelli, delegada, que ela 

está criando a delegacia da mulher, né, que ela já andou solicitando, porque junto ao Governo do 

Estado não consegue, móveis, né, para fazer então esse ambiente para atendimento reservado. 

Porque quando a pessoa chega a esse ponto é porque ela está muito fragilizada, então muitas 

vezes o atendimento da pessoa é primordial para que se reestabeleça pelo menos a confiança nas 

autoridades. Então na verdade só repassando essa informação e será lida na próxima sessão. Era 

isso, Senhor Presidente.    

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

Com a palavra Vereador Ademir Barp.   

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

que ainda nos acompanham. Ouvimos atentamente a tribuna de hoje na palavra do nosso 

Presidente que falava todos, sobre todo o processo que está sendo, querendo ser implementado 

no nosso estado sobre o aumento de impostos. Também queria deixar uma palavra, mais 

especificamente sobre o setor vinícola, onde que a gente atua. E a gente sempre soube e ficou a 

par desses anos todos da discussão da ST, né, que seria a substituição tributária, muito foi falado, 

muito foi cogitado, vai ser possível, não é, e agora nos deparamos com um projeto desses que 

nos joga de dezoito para vinte e cinco por cento o ICM sobre os nossos vinhos e as nossas 

bebidas alcoólicas. Então muito sempre se falou também na colocação, o vinho é alimento, o 

vinho não é alimento, sempre teve essa discussão, mas parece que agora o imposto pula de 

dezoito para vinte e cinco sem consulta nenhuma, sem querer se mudar de classe o, esse produto. 

E no momento que a gente tem nas últimas semanas, a gente viu aqui, até comentou nessa Casa, 

o selo de pureza dos nossos sucos de Flores da Cunha, nos deparamos agora com esse problema, 

essa sugestão e essa ideia de se aumentar ainda mais já a maçante carga tributária que temos 

sobre os nossos produtos, os nossos vinhos. Então é de se lamentar que mais uma vez tivemos 

que pagar essa conta que parece que não é nossa, mas temos que pagar dentro do setor e também 

os nossos produtores, que a cadeia ela é grande, ela começa lá nos parreirais, começa lá nos 

vinhedos. Então os alimentos também, praticamente vão passar de doze para dezessete, né, 

Presidente? Então também o agronegócio está sofrendo muito. Um dos únicos empreendimentos, 

setores que não pode e não pôde parar durante a pandemia foi o agronegócio. Alimento é 

alimento, né, então tem que chegar a nossas mesa, tem que gerar divisas para a exportação, 

divisas para o estado, para o município, para o país e ele não parou e não, também não deve 

parar, só teria que ter mais um apoio dos nossos governos. Também eu gostaria de deixar o 

abraço aos nossos agricultores, aos nossos motoristas, que no dia 25 era comemorado o seu dia. 

Não podemos fazer as, os nossos eventos, as nossas festas, a nossa comemoração, prestar a nossa 

homenagem de forma de festa, mas estamos deixando o nosso abraço aqui, que a gente saiba da 

importância dessas duas classes. Então Flores da Cunha tem muitos caminhoneiros, tem muito 

transporte, muita transportadora e como todo mundo sabe, já é sabido, temos bastante uma 

agricultura forte, bastante agricultores no nosso município, que foi a base que alavancou toda a 

nossa região é o nosso município. Então deixar o nosso grande abraço a essas duas classes tão 

importantes. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!    

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. Endossar as palavras do Presidente João Paulo Tonin Carpeggiani quando 
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se manifestou com relação a carga tributária, a proposta, né? Não é um projeto de lei que está 

sendo discutido, mas é uma proposta que vai ser discutida por toda a comunidade do estado do 

Rio Grande do Sul com relação as mudanças na carga tributária. Já havia falado sobre isso na 

última sessão, né, e da importância que penso em nesta Casa se manifestar, né, publicamente 

contra, né, o aumento do ICMS sobre o vinho, né, do Rio Grande do Sul e também com relação a 

proposta de alteração do IPVA. Então nós tínhamos já comentado em reunião, né, com as 

lideranças, os líderes de bancada na última semana, que estaríamos encaminhando, né, através da 

Presidência desta Casa uma moção de repúdio, né, a estas alterações. Eu acho que é muito 

importante a manifestação de todas, de todas as câmaras de vereadores da região para que essa 

proposta não seja aprovada. Também gostaria de parabenizar as voluntárias envolvidas, né? Nós 

ouvimos aí vereadores se manifestando com relação a documentação encaminhada para se 

efetivamente termos o Conselho da Mulher aqui em Flores da Cunha, um assunto muito 

importante. Seria bom que nós não precisássemos, né, criar o conselho, mas diante da realidade 

existente acho que ele deve, né, ser criado e também me coloco à disposição no que posso 

apoiar, né, esta iniciativa estarei me colocando à disposição também. Como mulher, né, e 

também como nós já fizemos trabalho também com pesquisa com a, com a, a delegada Aline no 

ano passado, envolvendo adolescentes da nossa escola também e a delegada foi, como ela fez 

um, o seu doutorado foi nesse sentido, né, ela tem um embasamento muito importante assim de 

contribuição com a nossa comunidade. E também eu gostaria nesse momento de agradecer ao 

meu assessor, o Angelo, no pouco tempo que me, que me resta. O Angelo pelo trabalho dedicado 

a esta Casa durante esses três anos e meio. Ele que é pré-candidato a vereador no pleito que se 

aproxima, então estará se afastando no final deste mês, é a última semana que vai estar conosco. 

Então eu desejo muito sucesso, na certeza, Angelo, que o reconhecimento virá através do voto 

pelo teu trabalho realizado nesta Casa e tua dedicação a nossa comunidade. Então mais uma vez 

eu gostaria de agradecer, né, o trabalho e a tua dedicação nesses três anos e meio e desejar uma 

boa sorte nessa sua nova caminhada. Angelo, quiçá ano que vem esteja aqui sentado nesta 

cadeira representando aí a nossa comunidade florense. Obrigado, Presidente!      

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador César Ulian.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Também gostaria de saudar, um boa-

noite aos Colegas Vereadores, Colega Vereadora, também a todos que se fazem presentes nesta 

noite. Hoje, pela manhã, recebi um telefonema do nosso Senador Luis Carlos Heinze, 

informando que hoje, à tarde, iriam protocolar, juntamente com alguns deputados, uma ação no 

STF contra os sistemas das bandeiras de distanciamento controlado do nosso Governo do Estado. 

Então a gente vem mobilizando dentro da nossa possibilidade, mas vem articulando junto com os 

deputados e o senador também sempre se mostrou muito prestativo, muito presente aqui no 

nosso município e então também fez questão de dar esse retorno, dizendo que provavelmente 

hoje, à tarde, conseguiriam protocolar isso, visando justamente isso que nós estamos 

enfrentando, principalmente os municípios menores acabam sofrendo as consequências, né, que 

não pode ser considerado o mesmo enquadramento das regiões mais grandes. Então dentro desse 

protocolo se solicita que os municípios possam ter mais autonomia na questão das restrições. 

Então a gente acredita que desta forma também os municípios poderão fazer com que a 

fiscalização também dessas medidas elas aconteçam mais, mais presentes dentro da, da pequena 

região. Então a gente vê que muito tem-se feito, cada um dentro da sua, da sua parte, mas 

querendo fazer a sua, a sua contribuição para tentarmos chegar a um denominador comum aí pra 

que ninguém seja prejudicado, sempre considerando os aspectos da saúde, mas também a gente 

sabe que não pode simplesmente fechar tudo. Então a gente está aí nessa expectativa e quanto 

mais forças se somarem, melhor. A questão também da proposta da reforma tributária, a gente 

sabe e falando também com alguns deputados a gente sabe que às vezes é uma estratégia, né, de 

lançar alto, com muitos impactos pra depois irem reduzindo. Mas, com certeza, conversando 

também com os deputados, com os senadores estão todos eles unânimes comentando que isso é 
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um absurdo, então a gente espera que não aprovem, porque se eles não aprovarem isso também 

não vai ser levado adiante. E a questão da violência contra a mulher acho que é um caso, uma 

questão muito importante levantada, né, Vereador Samuel, também a Jaque acabou comentando 

comigo nesta semana. Então a gente sabe que toda a vez que este assunto vem à tona, a própria 

classe que sofre este impacto ela se sente mais fortalecida, né, Sandra pra atuar cada vez mais e 

denunciar, que às vezes ela começa na verbal, na psicológica e depois acaba indo até pra 

agressão física. Então com certeza estaremos juntos, no que pudermos contribuir estaremos com 

certeza juntos nesta causa também. Senhor Presidente, desejo uma boa semana, uma boa noite a 

todos! 

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

palavra Vereador Samuel de Barros Dias.  

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Obrigado, Senhor Presidente! Quero fazer 

menção aqui a, o André Tajes pela presença, que está aí no município novamente; Sandra 

Camargo, suplente de conselheira tutelar; Rouglan, jornal O Florense; e também, desde já, 

parabenizando a passagem dos motoristas e dos agricultores, né, são forte essa categoria no 

nosso município e na nossa região. Bom, a minha fala ela vem de encontro ao que o Vereador 

César colocou também. A gente, como vereador, solicita aos nossos deputados que eles se 

posicionem de forma mais pontual sobre algumas questões, de forma regionalizada e também de 

forma individual, como nós aqui no nosso município entendemos que o COE hoje, juntamente 

com o Prefeito Municipal, sim que deveriam ser as pessoas que devem decidir se vamos estar em 

bandeira vermelha, bandeira amarela, azul, arco-íris, enfim, qual seja a cor da bandeira. Eu 

entendo que são pessoas técnicas que devem decidir sobre essa decisão neste momento, não 

desvalorizando o trabalho feito pelo Governador, feito por toda uma equipe, mas entendo que 

agora precisa os acertos, Presidente, precisa os acertos e nesses acertos sim é momento de 

posição, sim é momento de, de dialogar mais sobre isso e no meu ponto de vista sim o nosso 

município tem condição, nós temos pessoas capacitadas no nosso município, que no caso é o 

COE, que pode sim decidir se nós vamos flexibilizar, se não vamos, se vamos fechar ou algo 

nesse sentido. Então isso é muito importante. Lembrando também que muitos técnicos da área 

têm dito que nós precisamos alcançar o número de quinze milhões de infectados. Entendendo 

que esses quinze milhões, pra cada um, multiplica por dez, aí nós teríamos praticamente toda a 

nossa população do nosso país infectado e, consequentemente, pessoas curadas na sua proporção. 

Então nós estamos, de infectados dois milhões e alguma coisa, né, então estamos longe disso. E 

estamos vendo pelo, pela declaração, ou melhor, estamos vendo pela, pela mídia o nosso 

Governador se infectou e eu não quero aqui colocar em cheque a sua, a sua pessoa, mas 

certamente ele deve ter feito todos os protocolos e mesmo assim pegou. E eu tenho dito aqui, o 

vírus ele é invisível. A cada dia que passa todas as afirmações estão caindo. Os que estão 

afirmando fica em casa, aquela coisa toda, está caindo uma a uma. Então estamos vendo que 

realmente a verdade está aparecendo aí e nós vamos ter que tomar posições cada vez mais 

adequadas nessa área aí. Uma boa-noite a todos! Boa semana a todos! Muito obrigado, Senhor 

Presidente! 

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

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, as pessoas que ainda nos prestigiam nesta 

noite, né? Também quero ressaltar, fosse em outras épocas, né, Vereador Barp nós estaríamos 

hoje comentando sobre o evento de Otávio Rocha da Festa do Colono e Motorista, né? Sempre 

muito, sempre uma festa muito alegre lá na comunidade, no distrito de Otávio Rocha, né? E 

essas duas categorias, o colono e o motorista, são as categorias essenciais e que não pararam 

mesmo durante a pandemia, então nossos, nosso reconhecimento e nossos parabéns a eles. 

Quanto ao vinho, Colega Barp, né, no início do ano nós tivemos uma, um grande alento ou 

olhando hoje uma grande demagogia do Governador em retirando a substituição tributária dos 

vinhos gaúcho, né? Agora claro, conforme também a fala do Vereador César, a gente sabe que 
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eles propõem a mais para alcançar os seus objetivos, né? Estamos também cobrando dos nossos 

deputados uma posição sobre isso e pelo que temos sentido os temas mais polêmicos não vão ser 

aprovados mesmo. Vamos continuar cobrando. Parabenizar a Jaque pela iniciativa, a Sandra 

também, né, do Conselho da Mulher. Então sei que o Presidente da Casa também estará 

enviando ao Executivo, mas é importante que façam esse protocolo lá e, né, e levem esse em 

conhecimento também do Prefeito essa vontade, né, para que possa ter no nosso município o 

Conselho da Mulher, um conselho tão importante. Com certeza trará, né, um pouco de, com 

certeza mais coragem, né, as mulheres que estão hoje sofrendo com isso e também ajudará na, na 

consciência, né, dessas, das famílias, que muitas famílias estão aí dilaceradas internamente e a 

mulher não consegue trazer, levar o seu problema ou fazer a justiça que precisa. Então 

parabenizar novamente então a Jaque e a Sandra por essa iniciativa. Era isso, Senhor Presidente. 

Uma boa semana a todos!    

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

Presidência). Obrigado, Presidente! Uma boa-noite aos Vereadores, Vereadora, demais pessoas 

que nos assistem, à imprensa; uma saudação especial ao suplente Alemão, a importância da 

gente ter um representante na comunidade pra trazer as reivindicações junto ao Executivo, pra 

que elas sejam executadas, né? Parabéns pela tua iniciativa. Parabéns a Jaque, a Sandra. É 

importante que a sociedade traga também as reivindicações diretamente ao Executivo, né? Eu 

acho que a criação desse conselho, nós já temos vários conselhos formado na nossa sociedade, 

cada um tem o seu papel. Tem uns conselhos que não atuam muito, mas tem outros que 

certamente contribuirão muito para o bem-estar das pessoas. Com relação a tributação, esse 

projeto do Governo do Estado, infelizmente os últimos sete, oito governadores que nós tivemos 

todos eles pensaram da mesma maneira, todos eles deram um pulinho a mais na, no incremento 

da, dos impostos sobre os produtos produzidos aqui. Independente de partido, todos os 

governadores, os últimos governadores todos eles acharam a maneira mais fácil de arrecadação 

aumentando impostos. Eu acho que é mais um erro desse governador que está aí. Nós estamos 

sim forçando a nossa bancada pra que trabalhem em conjunto, mas contra essas mudanças, né? 

Que façam uma reforma tributária que é necessária, mas dentro dos parâmetros, né, que não 

prejudique. Claro que toda a reforma alguém vai sair prejudicado, não vai conseguir atender a 

todas os segmentos, alguém vai sofrer alguma penalidade, mas que não seja tão taxativo assim, 

principalmente operando em cima daqueles que mais produzem, que é em cima da cadeia 

alimentar. Então esperamos sim que nossos deputados façam o seu trabalho, façam uma ação 

conjunta para intervir e fazer o melhor pro nosso estado. No mais eu quero desejar uma boa 

semana a todos e obrigado!  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento da 

Presidência).  Senhor Presidente. Na verdade essa semana deu uns dias aí agora que choveu, as 

obras de asfaltamento lá da, da, do Carmo elas pararam por falta do CAP também, né, a 

Petrobras não está fornecendo pra empresa que está realizando, então eu acredito que nessa 

semana será feito a conclusão daquela obra. Também a obra da Linha 80, mais a do Acioli que 

estão na linha de frente pra serem executadas, né? O posto de saúde ele está realizando os testes, 

né, para as áreas essenciais. Foram as supermercados, padarias, postos de combustível, 

farmácias, então está realizando os exames, né? Devem ter visto aí que aumentou, né, teve dias 

aí que teve onze casos, doze casos, né, de pessoas que estão isoladas, mas é em função de testar. 

Muitas vezes elas são assintomáticas, né, pessoas que não tem sintoma nenhum, mas elas estão 

positivas, né, então por isso que também está se fazendo essa testagem no município de Flores da 

Cunha. Um outro assunto também que, o Município vai chegar, eu acho que na casa dos cem 

quilômetros de asfalto em oito anos, né, e o Governo do Estado, eu estive junto com o Prefeito 

em Porto Alegre há um tempo atrás solicitando a melhoria da ERS-122, de Caxias à Antônio 

Prado, aonde ela é pedagiada, né? É uma vergonha, né, principalmente quem anda aqui até os 

plásticos Panizzon e até o, a rotatória, né? Nós sabemos a precariedade de toda a ERS-122, mas 

aonde não há pedágio a gente até entende, agora aonde tem pedágio e não conseguem tapar os 
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buracos, né, então isso é muito complicado. Eu acho, nessa semana vou ver com os Colegas 

Vereadores se cabe ou não uma moção de repúdio ao, à EGR, pela má conservação, pelo descaso 

com a ERS-122, que está sendo deteriorada a cada dia. Daqui a pouco não dá mais pra fazer só 

uns remendos como se fazia. Daqui a pouco vai ter que se mexer em toda a base pelo 

comprometimento que tem. Sem contar que os cartões aí pra, pro São Roque ali, o Carmo, a 

Restinga deixaram de existir, né, as pessoas não conseguem mais o cartão. Então é um descaso 

total a EGR, que agora ela é a empresa gaúcha de retalhos, né? Seria Empresa Gaúcha de 

Rodovias, mas é de retalhos, remendos e tampouco está sendo feito isso. Então vê se cabe moção 

de repúdio ao Governo do Estado na Secretaria dos Transportes, principalmente à EGR, quanto a 

essa situação. Era isso, Senhor Presidente.   

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

Encerrada as Explicações Pessoais, passamos então aos Informes da Presidência. No último 

sábado, dia 25, comemoramos o Dia do Colono e do Motorista. Em nome desta Casa Legislativa 

gostaria de deixar os nossos cumprimentos a todos os motoristas, que enfrentam perigos das 

estradas e as inseguranças das cidades. Os motoristas são os responsáveis pela condução do 

progresso deste imenso país. Desejamos que todos sejam prudentes ao volante, respeitem as leis 

de trânsito e voltem para suas casas sempre com alegria e satisfação do seu dever cumprido. Aos 

trabalhadores da terra, que de sol a sol produzem com muita fé o nosso alimento, traduzem no 

plantio a esperança de poderem ver os frutos do trabalho traduzidos em qualidade de vida para si, 

para seus familiares e para a nossa comunidade. Mulheres, homens, jovens que dia após dia, ano 

após ano, enfrentando todas as adversidades, cultivando as suas terras, produzindo, gerando 

empregos e riquezas vão construindo, em silêncio, a grandeza de um município e de uma nação. 

Nosso orgulho e os cumprimentos pelo vosso dia! Também recebemos no dia de hoje um grupo 

de mulheres voluntárias que protocolaram dois pedidos relacionados à defesa da mulher, 

representados pela Jaqueline e pela Sandra, um deles solicitando a criação do Conselho da 

Mulher e outro solicitando uma sala de apoio para o atendimento as mulheres vítimas de 

violência familiar e doméstica. Pedidos estes muito importantes neste momento em que 

acompanhamos um número crescente de denúncias contra a mulher. Este pedido vem ao 

encontro sempre as preocupações desta Casa, deste Poder Legislativo, de todos os Colegas 

Vereadores, como já abordado em diversos outros momentos nesta Casa. Como os pedidos 

deram entrada hoje serão lidos na próxima sessão ordinária, mas desde já agradecemos e nos 

colocamos à disposição para levarmos ao Poder Executivo estas importantes e legítimas 

demandas da sociedade. Conforme acordo de líderes da última reunião de quinta-feira, dia 23 de 

julho, emitiremos uma nota de repúdio conjunta em nome desta Casa Legislativa contra o 

aumento de impostos propostos na reforma tributária do Governo Estadual. A mesma será 

redigida no decorrer dessa semana e as assinaturas de todos os Senhores serão coletadas, então, 

na quinta-feira, no momento em que faremos a nova reunião de líderes, para assim fazermos o 

protocolo e a leitura, e a defesa na próxima segunda-feira.      

Agradecendo a compreensão, a atenção de todos, declaro encerrada esta sessão ordinária do dia 

27 de julho de 2020, às 19h29min. Agradeço a atenção de todos, tenham uma excelente semana. 

Muito obrigado! 
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