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SESSÃO 2.586 – ORDINÁRIA 

03 de agosto de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 03 de agosto de 2020, às 

18h09min. Um cumprimento muito especial a todos os Colegas Vereadores, aos servidores desta 

Casa, ao público presente, profissionais da imprensa; um cumprimento especial ex-vereador Jatir 

Mosquer aqui presente; e, também, Valdomiro Viasiminski, Diretor de Trânsito e ex-vereador 

desta Casa igualmente. Um cumprimento também especial a toda a comunidade que nos 

prestigia e as mídias sociais. 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 078/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 014/2020 e encaminha a relação 

das empresas que realizam o transporte escolar para o Município de Flores da Cunha, contendo a 

quantidade dos veículos registrados, bem como o cadastro das referidas empresas, e informa que 

a relação das empresas partícipes dos processos licitatórios de transporte escolar pode ser obtida 

no site oficial do Município, no Portal da Transparência, em atenção ao requerimento nº 

039/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo.  

Ofício nº 079/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 044/2020, que “Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2021”.  

Ofício nº 080/2020, que solicita a devolução do Projeto de Lei Complementar nº 001/2020, que 

“Dispõe sobre as atribuições dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Poder 

Executivo Municipal de Flores da Cunha”.  

Ofício nº 081/2020, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de junho de 

2020, os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária referentes ao 3º bimestre de 2020 e os 

Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1º semestre de 2020, para conhecimento dos 

Vereadores.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 070/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Gestor da 

Corsan de Flores da Cunha que realize o conserto de um vazamento de água no travessão 

Carvalho.  

Indicação nº 071/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal que desenvolva ações de conscientização e fiscalização, a fim de fazer cumprir as 

medidas de segurança do isolamento controlado para contenção da Covid-19. 

Indicação nº 072/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal a pavimentação asfáltica da estrada do travessão Martins, que inicia na VRS-814 até a 

vinícola Marzarotto. 

Indicação nº 073/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de contêineres de lixo seletivo e orgânico na rua Alexandria, próximo à 

residência de nº 511, em São Gotardo. 



 

Anais 2.586, da Sessão Ordinária do dia 03 de agosto de 2020. 109 

Requerimento nº 043/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que requer o abono de falta 

da sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020 e da reunião da Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação Final na mesma data, conforme artigo 70 do Regimento Interno desta Casa, por 

motivo de doença, conforme atestado médico anexo. 

Moção nº 005/2020, de autoria do Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, que apresenta Moção 

de Repúdio ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul e ao Diretor-Presidente da Empresa 

Gaúcha de Rodovia (EGR), pela falta de comprometimento da EGR e do Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul diante do estado precário da ERS-122. 

Moção nº 006/2020, de autoria do Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, que apresenta Moção 

de Contrariedade à proposta de Reforma Tributária Estadual encaminhada pelo Governador do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do Grupo de Voluntariadas em Defesa da Mulher, que solicita o apoio desta Casa 

Legislativa para aquisição de uma sala de apoio para atendimento às mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar. 

Ofício de Jaqueline Zanella, que solicita o apoio desta Casa Legislativa para a criação do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Flores da Cunha, que visa formular diretrizes, 

programas e políticas públicas relacionadas à promoção da melhoria das condições de vida das 

mulheres e a eliminação de todas as formas de discriminação e/ou violência contra as mesmas.  

E-mail da Caixa Econômica Federal, que informa a transferência de recursos do Orçamento 

Geral da União, no valor de R$287.306,00 (duzentos e oitenta e sete mil e trezentos e seis reais), 

para a pavimentação de trecho de via urbana do município de Flores da Cunha.  

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

a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Boa noite, Presidente; Colegas Vereadores; 

senhoras e senhores que nos prestigiam em grande número nesta sessão, sejam todos bem-

vindos! Utilizo este espaço para justificar as indicações encaminhadas por mim durante esta 

semana, e gostaria de me ater a indicação que solicita que a Prefeitura Municipal ou, enfim, né, 

conscientize e faça a fiscalização, e faça cumprir as medidas de segurança com relação a Covid-

19. Nós estávamos acompanhando a live do Governador agora, no finalzinho da tarde, em que se 

autorizou, né, o retorno para a bandeira laranja. Então nós tínhamos uma bandeira vermelha com 

risco alto de contágio, passamos a bandeira laranja com risco médio de contágio. Mas a 

manutenção da região na bandeira laranja vai depender de como a população também vai ter os 

seus cuidados. Não se fala aqui nem em comércio, nem em indústrias, enfim, eu gostaria de 

destacar a questão das aglomerações no final de semana, que acontece nas praças, que estão 

acontecendo nos loteamentos sem a utilização das medidas preventivas, sem utilização de 

máscaras. Então eu penso que a Prefeitura deve agir no intuito de controlar este tipo de 

manifestação, então fiscalizar e instruir para se adequar as normas. É importante que nós nos 

mantenhamos na bandeira laranja e que depois avançamos para a bandeira amarela e quiçá a 

gente consiga retornar ao trabalho nas nossas escolas, né, no ambiente de trabalho das nossas 

escolas e se volte, de certa forma, a normalidade na nossa comunidade. Mas nós precisamos 

também fazer com que a nossa população siga algumas regras que estão sendo determinadas aí 

pelos protocolos. É importante o desenvolvimento da economia, claro, eu acho que não se deve 
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fechar aí o comércio, nem as lojas, nem as indústrias, enfim, mas os tendo todo o cuidado. A 

gente vê ali o trabalho de algumas lojas, por exemplo, da nossa cidade em que eles atendem 

individualmente o cidadão, excelente. Apresenta-se o álcool gel, enfim, todo mundo entra 

utilizando máscara, é isso que tem que acontecer. Agora um exemplo de mercados, por exemplo, 

existem mercados que você chega no mercado você, vai ser medido a tua temperatura, solicita-se 

que você use álcool gel. Outros mercados em que um mercado está lotado de gente, não medem 

temperatura e nem se solicita a utilização do álcool gel, é isso que não pode acontecer. Então eu 

penso que a Prefeitura Municipal tem que agir aí na forma de, na fiscalização para instruir o 

cidadão de realmente cuidar da nossa população, né, pra que a gente se mantenha na bandeira 

laranja e avance aí pra logo logo estarmos num normal. Não vai mais ser um velho normal, né, 

mas o mais próximo possível. Senhor Presidente, era isso.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Clodomir José Rigo.   

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Um cumprimento especial 

aos Colegas Vereadores, a Vereadora, demais pessoas já citadas, à imprensa, ex-vereador Jatir, 

ex-vereador Miro Viasiminski, sejam todos bem-vindos! Eu trago hoje pra conhecimento dos 

Colegas duas indicações feitas por mim nessa semana. A primeira é pedindo a colocação de um 

conjunto de containers de lixo na rua Alexandria, lá em São Gotardo, em frente um prédio onde 

tem doze moradores e então todos eles estão lá necessitando desse, a colocação desses container 

para a melhor adequação do lixo. E a segunda indicação que eu faço, seria como sugestão, seria 

na, aí no travessão Martins. Nós temos uma empresa que estará se instalando lá naquele local, 

naquela referida via nos próximos trinta dias durante esse mês de agosto e, no momento que eles 

estavam procurando um local para se instalar, então foi garantido a eles que a reivindicação 

maior dessa empresa seria a pavimentação asfáltica, porque o produto que ele irá fabricar não 

poderá ter pó. É um produto muito sensível, plástico e não pode ter sintomas de pó na, nesse 

produto que ele vai, irá fabricar. Então ele está, nos procurou para que nós pudéssemos intervir 

junto ao Executivo, para que fosse feito essa obra com a maior urgência possível para que seja 

beneficiada essa empresa. É uma empresa que vai a princípio já no primeiro mês um faturamento 

previsto em torno de um milhão de reais, então que vai reverter em impostos para o Município e 

a previsão também de em torno de vinte empregos diretos. Então eu acho que sim, que o 

Município precisa dar atenção a essas novas empresas que estão se instalando e uma maneira que 

a gente vê é que seja confeccionado então esse asfalto em frente a essa empresa. Então eu estou 

aqui sugerindo ao Executivo que com a maior brevidade possível possa atender esse nosso 

pedido. Era isso. Obrigado!    

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

Agora sim, encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

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

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

extensivo aos demais Colegas desta bancada; cumprimento também todos os presentes, em 

especial direção, professores e pais dos alunos da escola Rio Branco, que hoje votaremos este tão 

esperado projeto aí para beneficiar também os alunos desta escola; cumprimento também todos 

os presentes, suplentes de vereadores que se encontram aqui; à imprensa. Obrigado pela presença 

de todos! Pra nós sempre é uma alegria muito grande termos mais pessoas aqui acompanhando 

também os nossos trabalhos. Então estamos vivendo uma situação um tanto atípica já há alguns 

meses, de muita instabilidade, de muita indefinição. Não se sabe exatamente o que fazer, como 

fazer, se pode, se não pode e essa situação está deixando as pessoas também um pouco fora da, 
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da realidade atual. Às vezes a gente se pergunta o que vamos fazer, o que poderemos fazer, qual 

a minha parte. Então eu acho que muitas vezes quem tem o poder de decisão, às vezes vem 

deixando um pouco a desejar. Então não é possível que a gente viva neste ambiente tão instável, 

por mais que a gente esteja enfrentando, né, Pedro um adversário que a gente não enxerga, esse 

vírus, que a gente não, é tudo novo, tudo é novo, mas a gente precisa, sem medidas, estar 

fazendo este enfrentamento. E nada melhor do que pesquisas, do que estar atento a tudo o que 

vem sendo buscado para tentar fazer frente a esse vírus. Então eu gostaria de partilhar com vocês 

hoje alguns dados, que é uma pesquisa que foi feita pelo Sebrae aqui do Rio Grande do Sul, que 

fez um monitoramento de todos os pequenos negócios diante desta crise que a gente vem 

enfrentando. Então a gente vai poder acompanhar esta pesquisa com foco na retomada das 

atividades decorrente das restrições impostas pela pandemia. No mês de junho realizou a 

primeira pesquisa mensal e, a partir do mês de julho, passou a apresentar comparativos mensais 

da situação dos negócios, suas necessidades e as oportunidades de atuação dos negócios em 

nosso estado. Então os gráficos eles, apresentados pela dita pesquisa eles demonstram que todos 

os setores tiveram diminuição de faturamento, uns mais, outros menos. O setor do agronegócio, 

como a gente pode vê aí na tabela (Exibição de imagens através da televisão), o qual se 

acreditava que seria pouco afetado, teve uma diminuição de faturamento de 46%. A indústria e o 

comércio 77%, e nos serviços a diminuição foi de 76%. Então a diminuição do faturamento de 

nossos agronegócios, da indústria, do comércio e do serviço é de conhecimento de todos. 

Contudo, pesquisa como esta tem demonstrado a necessidade de pensar a pandemia em todos os 

setores, não somente no aspecto da saúde. A saúde é o nosso maior bem, entretanto, precisamos 

desde já propor e estudar meios para que nossos empreendimentos, a nossa economia, não seja 

também vítima do coronavírus. Como podemos verificar na próxima tabela, no comparativo dos 

últimos trinta dias, verifica-se que as empresas que tiveram diminuição do faturamento mensal 

foi de 74% para 76%. Os faturamentos que se mantiveram estão no percentual de 16%, e aquelas 

empresas cujo faturamento aumentou nestes últimos trinta dias, diminuiu de 10 para 8%. Ou 

seja, verifica-se a situação dos nossos negócios é bastante delicada, especialmente aqueles 

pequenos que são os mais afetados pela crise nesta pandemia. Considerando os dados da 

pesquisa, verifica-se a diminuição dos faturamentos de nossos pequenos negócios está 

aumentando, pois, conforme o gráfico que está aparecendo na tela, nota-se que a faixa de maior 

concentração de perdas está no percentual de mais de 50% e que a maior faixa de aumento em 

termo de faturamento mensal está em 11 a 20%. A expectativa para os próximos trinta dias 

também não se parece muito promissora, visto que a manutenção dos negócios em termos atuais 

tem se apresentado a melhor opção. Sendo que o encerramento das atividades está prevista para 

5% na indústria, 3% do comércio e 7% dos serviços, conforme a tabela apresentada. Portanto, 

pela pesquisa, pode passar a próxima: 21% das empresas ainda estão sem possibilidade de 

funcionar (em junho eram de 16%). E os principais motivos são os decretos governamentais que 

ampliaram as restrições de funcionamento em várias regiões do estado (28%) e a natureza da 

atividade (predominantemente presencial para 25%). A remodelagem do negócio é uma 

realidade para 10% dos negócios pesquisados. Então apenas 10% conseguiu se reajustar. O setor 

do agronegócio que até o momento estava sendo menos afetado pela crise, no mês de julho 

apresentou um aumento no percentual de empresas que sinalizaram redução no faturamento de 

46%, enquanto para 54% manteve-se inalterado. Inclusive na coluna do jornal O Florense desta 

última semana o Olir Schiavenin, Presidente do Sindicato, ele colocou essas questões também, 

da influência e da, da dificuldade também para o agro diante da, da pandemia. Se imaginava, 

comer todo mundo vai ter que comer, mas mesmo este, esta importante categoria ela vem 

sofrendo muito estes impactos. Muitas vezes pela suspensão das próprias feiras, das próprias 

formas de estar mais próximo pessoa a pessoa na entrega e no, na negociação dos próprios 

produtos. Então mais uma vez os pequenos produtores que sentem mais todo este impacto. Se 

preocupar com estes números, não é ser capitalista ou somente pensar em dinheiro, é se 
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preocupar com as pessoas, porque a empresa que deixa de gerar faturamento positivo, precisa 

demitir funcionários (são pessoas que ficarão sem renda em curto espaço de tempo). Pessoas sem 

emprego geram criminalidade, geram violência doméstica, né, Jaque e Sandra que levantaram 

também este, este tema, doenças psíquicas, né, Samuel que também levantou este tema, 

depressão, suicídio, e assim por diante. Aqui também cabe uma, uma observação pro medo que 

as pessoas têm de inclusive fazer as suas consultas de rotina. Pessoas com doenças crônicas que 

tem medo de ir lá no, no posto, no hospital, na clínica pra fazer o acompanhamento. As gestantes 

muitas vezes não estão indo. E se a gente for vê muito das pesquisas que estão sendo feitas e 

pesquisas muito profundas dentro da, da ciência que contêm nesses resultados já apontando pro 

próximo ano o início de um surto de sarampo, por exemplo, porque está sendo deixado de fazer a 

vacina nas crianças, porque as mães, os pais têm medo de ir até o local pra fazer a vacina. Então 

doenças que muitas vezes estão já praticamente erradicadas, correm o risco de voltarem à tona 

por causa deste medo que todos nós sentimos. Eu sinto, todos nós sentimos o medo muitas vezes 

de estar aí fazendo todo esse acompanhamento também na, na prevenção da nossa saúde. Aqui 

quero levantar a reflexão, que olhando para estes gráficos e esta realidade, possamos desde já 

pensar em meios de como diminuir os efeitos desta crise sem precedentes, da qual não 

vislumbramos um fim tão próximo. Por isso, acredito que o levante que tem-se feito em nosso 

estado para a concessão de maior autonomia aos prefeitos para gerir os negócios e serviços que 

podem funcionar é extremamente importante. Temos que ter dois pilares para enfrentamento 

desta crise: preservar a vida e garantir o direito de trabalhar! O modelo de distanciamento 

controlado no início da pandemia ele foi muito importante, até porque ninguém sabia, ninguém 

tinha o conhecimento sobre as reais forças que este vírus tinha. Então tanto prefeitos, 

governadores, presidente, médicos, ninguém tinha a dimensão, então foi muito necessário este 

formato. Tanto que elogiei inclusive no início este, este formato de distanciamento, porque de 

fato não se sabia, não se tinha as informações. Mas já se passou muito tempo. Já se passaram 

muitos meses e já tem muito estudo e muitos especialistas trazendo as informações, não é um 

achômetro, são pesquisas fundamentadas. Então acredito que hoje os municípios eles precisam 

ter maior autonomia na tomada da suas decisões. Hoje, sem dúvidas, os municípios ou regiões 

conseguem fazer melhor gestão dos dados e tomar decisões conforme os princípios e realidades 

que defendem, sem que sejam apenas impostas de maneiras muitas vezes arbitrária. Não é 

concebível que cada sexta-feira tenhamos que torcer pela cor da bandeira da nossa região. Ou 

então na segunda-feira ver ela mudar, que bom que agora mudou para a laranja. Mas como que a 

gente vai se organizar, né, Munique e Maurício, comerciantes, vocês ainda conseguem trabalhar 

vocês mesmos, mas como é que as empresas, os comerciantes vão conseguir se organizar diante 

dessa instabilidade. Deixo os funcionários, não deixo, restrinjo o horário, amplio o horário, toda 

esta situação. Não é matando o pão nosso de cada dia que iremos salvar mais vidas e vencer esta 

crise. Precisamos unir força, tomar ciência de que precisamos pensar fora da caixa, oferecer 

todos os meios possíveis para enfrentamento deste vírus para o setor da saúde e também para a 

economia. Para a saúde, precisamos oferecer todos os tratamentos, medicamentos, que possam 

combater este vírus. Como agentes públicos precisamos lutar para que todos nossos cidadãos e 

profissionais da saúde tenham todas as armas possíveis para vencer este vírus, seja oferecendo kit 

de medicamentos, ou vitaminas que fortaleçam o sistema imunológico. A exemplo de Bento 

Gonçalves que tem fornecido vitamina D e zinco para a sua população. Conforme fala do 

prefeito Guilherme Pasin: “Estarei fornecendo todas as possibilidades para garantir a saúde de 

minha comunidade. Quais serão utilizadas, caberá ao profissional da saúde a prescrição”. Fala 

essa realizada na divulgação da disponibilização de kits de hidroxicloroquina, ivermectina, 

aliadas a vitamina D e zinco. Estudos recentes têm demonstrado a eficácia da ação destas 

substâncias no combate e na prevenção da Covid-19. A serra gaúcha quer autonomia, tanto que 

alguns municípios fizeram um movimento de decretos coletivos para terem sua autonomia nesta 

última sexta-feira, contudo, tiveram seus decretos anulados pelo Judiciário. Vemos que alguns 
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gestores públicos têm tentado modificar esta situação, tentando se desvencilhar das amarras 

impostas por um sistema estadual questionável. Precisamos urgente buscar alternativas para sair 

deste sistema. De alguma forma precisamos que os prefeitos de nosso estado tenham autonomia 

para decidir sobre a realidades de seus municípios. Não podemos mais ficar de braços cruzados 

esperando que nosso Governador mude de ideia e transforme o sistema de bandeiras em algo 

apenas sugestivo e não impositivo. Precisamos oferecer para a nossa população todos os 

medicamentos possíveis para lutar contra este vírus. Precisamos buscar soluções imediatas, não 

podemos esperar que este vírus se transforme em um monstro ainda maior, para daí tentarmos 

mudar alguma coisa! Então que possamos cada vez mais unir esforços na luta contra este vírus. 

No mais era isso. Desejo uma boa semana e uma boa noite a todos! 

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

Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

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

Presidente desta Casa Legislativa, Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani; Colegas Vereadores; 

cumprimento especial à imprensa; ao público presente; a escola, os representantes aqui da escola 

municipal Rio Branco; um cumprimento especial também aos pré-candidatos a vereador, pré-

candidatos a prefeito e vice-prefeito aqui presentes; Miro Viasiminski, Diretor do Trânsito; 

representantes de partidos políticos; ex-vereadores; senhoras e senhores. Então baseada na lei 

“Adote uma lixeira”, do, de autoria do Vereador Clodomir Rigo, desta Casa, e da lei “Adote uma 

rua”, do vereador Velocino Uez, de Caxias do Sul eu gostaria de trazer a esta Casa, na noite de 

hoje, uma proposta de lei através de um anteprojeto, o qual será trabalhado e discutido nos 

próximos dias e, então, protocolado para tramitar dentro das normas regimentais. O projeto de lei 

“Adote uma praça”. Citamos, por exemplo, a praça da Linha 80, que já foi adotada e é mantida 

pela empresa Treboll móveis. Usando como modelo essa adesão, através desse projeto, nós 

podemos incentivar outras empresas a aderirem a essa ideia. Então por que participar desse 

projeto “Adote uma praça”? “Adote uma praça” é um programa simples que permitirá a qualquer 

pessoa física ou jurídica assumir a responsabilidade de urbanizar e manter as áreas adotadas 

limpas e em perfeitas condições de uso para a comunidade. Esse tipo de ação além de valorizar a 

participação da comunidade, das entidades associativas e das empresas, contribui para o 

embelezamento da cidade e a melhoria na qualidade de vida. Sabedores que as parcerias 

auxiliam na concretização do senso de responsabilidade ambiental, a partir do compromisso com 

a manutenção dos espaços públicos de lazer e convívio social, quaisquer pessoas, físicas ou 

jurídicas, incluindo escolas, associações de bairro, igrejas, ONGS e condomínios, podem adotar 

praças ou parques, desde que estejam em condições de firmar contrato com o Poder Público. 

Como participar? Para participar bastaria enviar solicitação por escrito, identificando a área de 

interesse e informando o nome da pessoa responsável pela solicitação, da entidade, com e-mail, 

endereços e documentação. A adoção seguirá normas que estarão definidas na lei e poderão ser 

resumidas, como sigo: Podem candidatar-se à adoção pessoas físicas e jurídicas de qualquer 

natureza - empresas, associações de bairro, escolas ou condomínios. Podem ser adotadas áreas 

verdes públicas do município, como praças e parques. Se a área já está urbanizada, o adotante 

fica responsável pela sua conservação e limpeza, incluindo o corte da grama e os equipamentos 

existentes. Se a área não está urbanizada, o interessado poderá propor melhoramentos por meio 

da assinatura de um termo de doação, podendo assumir também a manutenção do que for 

implantado através da adoção. O proponente poderá apresentar projeto para implantar 

benfeitorias na praça, desde que executado por profissional legalmente habilitado, cabendo à 

secretaria de meio ambiente o direito de recusá-lo, caso julgado inapropriado. A adoção poderá 

ser divulgada através de placas instaladas na área verde, de acordo com os padrões fornecidos 

pela secretaria de meio ambiente. Não é permitida a exploração comercial da área adotada nem o 

seu uso privativo. A adoção não pode prejudicar o uso público. É permitida a adoção por mais de 
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uma entidade, formando um consórcio, se houver a vontade destes. A proposta deverá ser 

encaminhada por escrito, identificando a área de interesse, a localização e informando a razão 

social da entidade, o seu representante legal, o endereço completo e meios de contato. Qual seria 

o benefício para a comunidade? Além dos benefícios ambientais e de embelezamento da cidade, 

o projeto proposto tem a intenção de reduzir os custos da Municipalidade com a manutenção e 

cuidado das praças, canteiros e outros espaços públicos, bem como oportunizar à iniciativa 

privada, pessoa física ou grupos sociais organizados, a possibilidade de envolver-se com o 

embelezamento da sua cidade. Acima de tudo, visa unir esforços de atuação do Poder Público 

àquelas pessoas que gostariam de cuidar de um espaço público que são utilizados por elas e 

muitas vezes não o fazem por não ter autorização do município. Com a adoção de espaços 

públicos pela iniciativa privada, como no caso praças e canteiros, o Poder Público poderá focar 

na limpeza e na manutenção das ruas, corte de gramas e pinturas de meios-fios, muitas vezes 

trazidos aqui pelos Colegas Vereadores, né, pela sua falta em nossa cidade. Assim, cabe salientar 

que os apadrinhamentos de espaços públicos não eximem de responsabilidade o Poder Público 

sobre as áreas, logo a aprovação de projetos e convênios precisam respeitar as disposições a 

serem firmadas entre as partes. O convênio somente será concretizado com a anuência do Poder 

Público, nos termos que este vier a ser estabelecido na lei. E quais os benefícios da adoção para 

os padrinhos? Então os padrinhos teriam o direito de divulgar sua marca e QR CODE nos totens 

ou placas indicativas da adoção, de acordo com resolução complementar. Teriam o 

reconhecimento pelo Poder Público e da comunidade do benefício prestado à sociedade. A 

associação da marca à preservação do meio ambiente e responsabilidade social, que é bastante 

interessante, né, para uma empresa. A participação efetiva na preservação do patrimônio 

ambiental e cultural da sua cidade. E além do mais o marketing, né, alternativo, mídias sociais e 

espontânea que poderá serem utilizadas. Essa é a proposta, beneficia as empresas adotantes, o 

Poder Público e em muito a população que usufrui dos espaços limpos e conservados. 

Lembrando que estamos apresentando um anteprojeto. Estaremos fazendo alguns ajustes 

juntamente com a assessoria jurídica desta Casa, durante a semana e ficaremos muito felizes se 

recebermos sugestões e ideias que complementem a proposição dos Nobres Colegas Edis. Em 

tempo de pandemia, fala-se muito em saúde e em economia. Hoje, eu gostaria de falar de um 

profissional essencial, presente no dia a dia da maioria das nossas famílias. Gostaria de utilizar o 

tempo que me resta para fazer uma pequena homenagem a um profissional que aprendeu muito, 

se reinventou e superou expectativas nesse período de incertezas, para dar conta do recado. Eu 

gostaria de valorizar e homenagear aqui o nosso querido professor. Convido para que 

acompanhem um vídeo que circulou nas redes sociais na última sexta-feira, dia em que se pedia 

um aplauso aos profissionais da educação. Júlia, por favor. (Exibição de vídeo através da 

televisão, com o seguinte texto: “Então quando não havia mais lousa, ele transformou a tela do 

seu celular! Trocou milhares de fotos e vídeos por aplicativos! Aprendeu a usá-los junto com 

quem ainda não havia os dominado! Apesar das mudanças, não deixou de ser professor. E foi 

muito mais que professor... Se tornou editor, Youtuber, diretor de vídeos e com seus alunos 

foram protagonistas! Mesmo de longe, continuou levando conhecimento... Mostrou que a escola 

não é só um prédio. A escola está dentro deles! Eles são capazes de quebrar barreiras, como a 

distância por exemplo. Amor sem medida, e levam amor em cada tentativa de manter a escola 

viva! Quando tiraram a sua sala de aula, ele abriu as portas da sua casa! Se reinventou, 

realizou o que muitos duvidavam, que daria certo.”). Então aplausos para todos os educadores 

que com garra, determinação e muita fé se reinventaram durante a pandemia e mais que dar 

conta do recado, mantém viva a importância da escola em nossas vidas! Aplausos a todos os 

professores, em especial aos do nosso município, que continuam a fazer um excelente trabalho 

mesmo à distância, com grande aproveitamento por parte dos nossos alunos. Nós podemos dizer 

que aqui em Flores da Cunha quase 100% dos nossos alunos estão sendo atendido e mantendo 

seus horários de aula. É muito diferente a porcentagem do Brasil. Hoje nós estávamos lendo um 
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noticiário que 25% dos alunos não tem acesso as aulas on-line ou outra forma de conhecimento 

que seriam o material físico entregue a esses alunos. Então muito preocupante essa situação do 

Brasil afora nesse tempo, né, de pandemia. Aplauso aos professores de Flores da Cunha. Nós 

sabemos da capacidade e do comprometimento de todos eles com relação aos nossos queridos 

alunos, né, que são os nossos filhos e que são o futuro aí do nosso município. Por ora era isso. 

Muito obrigada pela atenção de todos! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete 

Gaio Conte. Com a palavra Vereador Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite Presidente, João Paulo Carpeggiani; 

Vice, Scarmin; boa noite Colegas Vereadores, Vereadora; servidores; ex-vereador Miro, Diretor 

de Trânsito; a Sandra, que está aqui hoje; servidores; pessoas que nos acompanham; a escola Rio 

Branco, também presente aqui; sejam todos bem-vindos! Nessa tribuna de hoje também venho 

falar de um assunto que já trouxe em outras oportunidades aqui, mas com o avanço dos trabalhos 

que estão sendo feitos achei importante trazer mais umas informações. Já comentei nesta Casa e 

acredito que cada vez mais seja importante e necessário para nosso município de Flores da 

Cunha. Trago novamente as informações sobre o que estamos trabalhando, que é a implantação 

de um Banco de Alimentos em Flores da Cunha. Por ser um projeto complexo e que exige muito 

trabalho e união entre o Poder Público e de muitas entidades, clubes de serviços e empresa e a 

comunidade em geral, as etapas devem ser cuidadosamente pensadas. Por ser um projeto que, ao 

meu ver, ele é muito importante, temos o CRAS trabalhando, fazendo esse trabalho, talvez a 

gente possa juntar-se com o CRAS essas entidades, para que possamos assim dar mais fôlego, 

dar mais vida, dar mais ênfase e envolver mais a comunidade. Vejamos alguns pontos que temos 

que trabalhar e já aproveitando as estruturas existentes e consolidadas para integrar todo esse 

processo. Em nosso município várias empresas e os clube de serviço como o Lions, na pessoa do 

seu presidente, o Valner Salvador, o Rotary, o Rafael Schneider e principalmente o LEO Clube 

são parceiros nessa caminhada. Ontem inclusive tive uma reunião com o pessoal do LEO e eles 

estão muito engajados também e na expectativa que o projeto aconteça e que possamos implantar 

sim esse Banco de Alimentos aqui em Flores da Cunha. O esforço deverá ser no sentido de 

apoiar e fortalecer as instituições de terceiro setor já existentes na cidade, que por sua vez, terão 

por responsabilidade identificar e cadastrar as famílias carentes das comunidades. E por sua vez, 

o Banco de Alimentos cadastrará e realizará visitas in loco a cada uma delas, buscando 

estabelecer as prioridades de atendimento, iniciando, como é óbvio, por aquelas que apresentam 

maior índice de pobreza e necessidade. Nessas comunidades, o Banco de Alimentos irá 

concentrar todos os apoios que dispuser, para que seja identificado os problemas de desnutrição 

infantil, obesidade, anemias ferropriva, falciforme, intolerância à lactose e alergia à proteína do 

leite, verminoses, doença celíaca entre outras, por intermédio de seu corpo de nutricionistas, quer 

por cursos e treinamentos sobre higiene, manuseio de alimentos e bom hábitos alimentares e et 

cetera. Então temos também todos esses profissionais que estaria sendo cogitado para a, a 

execução desse trabalho. Quem deve participar do grupo da criação do Banco de Alimentos? São 

todas as lideranças e forças vivas da cidade. Mas muitos não querem, muitas vezes muitos não 

querem, não gostam de participar disso, mas a aceitação está sendo muito boa com as pessoas 

que a gente conversou. Então aquelas pessoas que realmente sentem que podem contribuir elas 

estão fazendo parte e se juntando, se engajando nesse processo. A instalação do banco. O local 

onde se instalará o Banco de Alimentos poderá ser cedido pela Prefeitura Municipal, por 

empresa, instituição ou escola ou pessoa física, ou pode ser locado com o preço de mercado. O 

ideal é que seja um local bem arejado, e que ofereça condições de higiene plena, com instalações 

de água corrente, esgoto, fácil escoamento, bom acesso a veículos e et cetera e não necessitará 

acumular grande quantidade de alimentos. Deverá ser dotado, tão logo o quanto possível, de 

câmara fria ou freezers. Deverá prever o uso de pallets, prateleiras, caixas, aventais, sacolas e 
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sacaria devem ser padronizadas. Não esquecer as condições de prevenção de roedores, insetos, 

pássaro, et cetera.  A Diretoria Executiva e/ou voluntária do banco, irá contratar um executivo 

ou uns dois auxiliares dos serviços para a operacionalização do banco. Essas pessoas poderão ser 

cedidas por empresas ou pelo Poder Público. Da mesma forma, deverá ser indicada uma 

nutricionista responsável técnica do banco, que poderá ser voluntária ou, igualmente, cedida por 

empresa ou Poder Público. Quanto ao orçamento. A Diretoria Executiva deverá fazer um 

levantamento das necessidades e demais despesas do banco, tais como: a partir do levantamento 

das necessidades, a Diretoria Executiva e os instituidores devem buscar fontes de recursos que 

serão reconhecidas como mantenedores do Banco de Alimentos. Da mesma forma, deverão ser 

captados os parceiros estratégicos, que são empresas e entidades prestadora de serviços, como 

transportadores, publicidade, elaboração de material de divulgação, banners, folders, volantes 

para campanha de doação. Doadores e colaboradores. Serão todas as pessoas física ou jurídicas 

que doarem alimentos, perecíveis ou não. As doações devem ser regulares ou periódicas, de 

maneira a permitir o equacionamento de repasses às instituições. Não se deve permitir o 

encaminhamento direto de doações às entidades carente, pois a organização do banco existe 

justamente para equalizar o fluxo entre as diferentes instituições. Despesa. Para apuração das 

despesas iniciais do banco na oportunidade de instalação, deverá contar com a participação de 

todo o grupo, até que o orçamento se aproxime do máximo da realidade, devendo ser levado em 

conta as seguintes rubricas: Pessoal: supervisor/gerente, nutricionista e auxiliar de serviços, 

ajudante de motoristas, encargos tributários, despesa com cartórios, taxas, translados, et cetera. 

Mobiliários: máquinas, equipamentos (computadores), ventiladores. Custeios: com água, luz, 

telefone, material de expediente, vestuários, embalagem, limpeza. Materiais de publicidade: a 

confecção de banners, domínios de e-mail e sites. Instalações: de prateleiras, pallet e utensílios, 

adaptações no prédio e câmaras frias e et cetera. O público-alvo. Como identificar as instituições 

e associações de bairro e da comunidade que precisam ser atendidas? Neste caso é 

imprescindível colher as informações das instituições cadastrada no Conselho de Assistência 

Social, Secretaria de Assistência Social do Município, Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, ainda na Junta Comercial. Então tem-se a parte legal, é necessário se 

fazer um registro pra termos todo essa parte jurídica, a parte legal trabalhando de maneira 

correta, trabalhando de maneira regularizada para não termos problemas quanto a sua 

organização. Quanto a Junta Comercial para que depois de apurado minuciosamente o 

cruzamento de informações, se possa obter um banco de dados confiável. Banco de dados a 

partir desse trabalho, se iniciará as atividades do mapeamento das instituições, que serão 

visitadas in loco individualmente por clubes de serviços e voluntários, para definir a prioridade 

de atendimento das instituições. As prioridades como o do trabalho realizado a ser utilizado das 

informações contida no banco de dados da diretoria logística, definirá o número de rotas para, a 

partir daí, realize as distribuições e a organização dos alimentos. Então, sem dúvida, é um grande 

serviço que será oferecido a nossa população. Estamos sentindo essa necessidade, principalmente 

nesses dias difíceis e de tantas incertezas como estamos vivendo em meio a pandemia do 

coronavírus. No nosso município o CRAS e a Prefeitura e as entidades, há muitas que estão 

fazendo esse serviço e acreditamos que podemos sim incrementar, ajudar quanto a coleta e a 

distribuição desses alimentos. Não só em datas especiais como às vezes a gente acha que é 

comum, que é normal, mas o alimento ele é necessário todos os dias, né? Então acreditamos que 

o a curto ou a médio, ou a talvez ou a longo prazo a gente consiga instalar esse Banco de 

Alimentos aqui em Flores da Cunha. Então há muitas entidades e empresas já se oferecendo para 

termos esse bem aqui no nosso município e acreditamos que podemos sim levar a execução 

desse trabalho o mais breve possível. Então no tempo que me resta eu gostaria de, a Sandra tem 

um pequeno vídeo pra apresentar, Sandra? Então por favor, Made. (Exibição de vídeo através da 

televisão, com o seguinte texto: “Boa noite a todos! Estou aqui hoje para falar sobre a criação 

do Conselho da Mulher, conselho esse muito importante que virá só contribuir para a nossa 
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sociedade. Gostaria de salientar também que gostaríamos de ter um local para onde essas 

mulheres possam ser atendidas e que elas se sintam mais à vontade para, enfim, falar desse 

assunto e para poder resolver com mais precisão esse, nesse momento que elas estão muito 

fragilizadas. Gostaria também de comentar que nós criamos um conselho voluntário até que não 

seja aprovado então, né, o conselho que é baseado, a gente sabe que ele é governamental e 

depende de lei para se aprovado, e que se precisar num primeiro momento nós teríamos esse 

nosso grupo de voluntários ajudando a atuar nesse momento que tanto precisa. Gostaria que 

vocês analisassem com carinho e que a Câmara de Vereadores, enfim, é um pedido de toda a 

comunidade, estou aqui representando a comunidade, para que seja aprovado o mais breve 

possível. Muito obrigada! Boa noite a todos! Eu sou a Delegada de Polícia Aline Martinelli, 

titular da Delegacia de Polícia aqui de Flores da Cunha e eu vim hoje aqui deixar o meu total 

apoio à criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Eu enquanto mulher, 

enquanto delegada eu apoio totalmente essa causa e acredito que ela é um passo muito 

importante aqui no nosso município em defesa dos direitos das mulheres. Eu gostaria de deixar 

uma mensagem pra vocês, que é a seguinte: “Não existe mulher que goste de apanhar. Nós 

temos sim uma mulher humilhada demais pra denunciar, fraca demais pra reagir, com medo 

demais pra denunciar e pobre demais para ir embora”. Uma boa noite a todos e muito 

obrigada! Eu me chamo Vânia Marin e sou advogada. Quero falar pra vocês sobre a violência 

doméstica. A violência doméstica no nosso país ela está crescendo. As próprias estatísticas nos 

mostram que ainda há um grande desafio a ser enfrentado em razão do medo do agressor. 

Devemos combater a violência doméstica em conjunto: Poder Judiciário, instituições 

permanentes, advogados e principalmente a comunidade como num todo. A Lei Maria da Penha 

ela trouxe importantes mecanismos para a proteção das mulheres e principalmente a punição 

dos agressores. Essa lei ela foi reconhecida pela ONU como a mais avançada sobre a violência 

da mulher no mundo. Procure um advogado, é muito importante, pois a vítima vai obter os 

procedimentos necessários, as orientações do que deve ser feito e principalmente o 

acompanhamento da vítima ao ingressar com a ação competente. Denuncie!”). Era isso, Sandra? 

Então a gente cedeu um minuto, uns minutos também para ter essa ideia do conselho, né, que 

estão trazendo as meninas aí. Então como vimos, né, então são, são duas, duas coisas 

importantes, tanto se falar do Banco de Alimentos como se falar da criação do Conselho da 

Mulher. Então para Flores da Cunha acredito que só tem a ganhar com essas novas ideias, com 

esses projetos. Então a gente espera que tudo aconteça e que possamos oferecer o melhor para a 

nossa população. Por ora era isso, Senhor Presidente. Uma boa-noite, uma boa semana a todos! 

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

Encerrado então o Grande Expediente, passamos para o intervalo de cinco minutos para 

organizarmos a pauta da Ordem do Dia. (Intervalo). 

ORDEM DO DIA 

Nova Redação ao Projeto de Lei nº 038/2020, 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”. 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 com Nova Redação. 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. 
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VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão. Nós estamos, neste momento, aprovando 

algumas alterações no projeto de lei com relação aos programas habitacionais populares. Então 

nós estivemos em conversa com o Prefeito Municipal, com a Secretária de Desenvolvimento 

Social, a Vera Lúcia, também com a Cristina, que é assistente social da Secretaria e as alterações 

que ora estão sendo propostas pela própria, que foram também propostas pela própria Secretaria 

não tornam a lei aplicável. Então as justificativas também já foram apresentadas no Grande 

Expediente e elas são somente de aspecto na ordem técnica. Então nós não estamos alterando o 

objetivo do projeto de lei, que é tornar transparente os nomes dos contemplados e da lista de 

espera. Então o nome dos contemplados com terrenos habitacionais ou programas habitacionais 

continuam sendo, tendo que ser uma lista transparente e também os que não são, né, a lista dos 

que não são contemplados também deve ser de forma transparente. Nós estamos somente com 

essas alterações alterando alguns aspectos da ordem técnica para tornar a lei aplicável, Senhor 

Presidente.  

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

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

votos na medida que forem selecionados. (Processo de votação eletrônica). Projeto aprovado por 

unanimidade. Nova Redação ao Projeto de Lei nº 038/2020 aprovado por unanimidade. 

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”. 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 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, um cumprimento 

especial aqui a todos já cumprimentados anteriormente. E é um projeto de interesse social, aonde 

nós estamos disponibilizando um parcelamento do solo lá em Nova Roma pra um loteamento 

popular número dois, Nova Roma II, né, para fins de interesse social. Então nada mais justo que, 

não adianta nós termos lista de espera pra habitação popular se nós não disponibilizarmos, né, 

área para a construção dessas habitações populares no município de Flores da Cunha. Então se 

iniciou agora aqui no bairro União a segunda etapa, né, da habitações, os apartamentos da 

habitação popular, então que muitas pessoas estão já contempladas e com isso, então, nós 

estamos deliberando pra mais uma área pra essa finalidade. Então aos poucos está se avançando, 

né? Nunca se fez tanto em habitação como nos últimos anos, né, porque até então não se 

tínhamos nem ideia das habitações populares. Então agora está se dando um exemplo e eu 

acredito que cada ano vem se aperfeiçoando melhor e a bom tempo, né, de, para toda a 

população que necessita dessas habitações. Meu voto é totalmente favorável. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente. Cumprimentando novamente todos os 

presentes. O projeto em ora discussão, 039, ele vem ao encontro então ao, ao, a aprovação do 

parcelamento de solo, este projeto que ele dispõe sobre interesse social para possibilitar que os 

terrenos eles tenham dimensões um pouquinho diferentes do que as exigidas pelo Plano Diretor 

atual aqui do nosso município. Então para estes fins então se abre mão, se diminui algumas 

medidas de, de testada frontal, de, de área total do loteamento, do, do terreno, então por isso que 

a gente precisa aprovar para que ele possa estar legalmente em condições de ser executado. 

Então amplamente favorável, uma necessidade que há anos vem aumentando, então a gente 
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precisa também estar sempre atento a essa necessidade, conforme ela for surgindo a gente vai ter 

que ir apresentando novos projetos desta, desta forma. Senhor Presidente, amplamente favorável. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores, também gostaria de tecer alguns comentários com relação ao projeto 039, é 

um parcelamento de solo urbano no loteamento popular Nova Roma II. E dizer que ao meu ver, 

né, apesar do tamanho dos terrenos serem pequenos, né, a gente precisa sempre pensar que 

obviamente a população que vai adquirir esses terrenos elas, a população possui menos posses, 

mas nós temos sempre que pensar na qualidade de vida das pessoas, então nós não podemos 

reduzir, reduzir, reduzir o terreno que daqui a pouco a população consegue unicamente construir 

uma casa, não tem uma área, né, livre, enfim, pra circulação das pessoas. Mas de qualquer forma, 

o projeto vem a diminuir o déficit habitacional do nosso município, nós temos aí uma grande 

lista de espera, né, por terrenos no nosso município. E eu gostaria de chamar a atenção, né, no 

artigo terceiro que diz que este loteamento popular ele dever ser, deverá os terrenos serem 

ofertados prioritariamente às pessoas do cadastro habitacional vinculado ao Departamento de 

Habitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que isso é muito importante, né, 

pra nós diminuirmos aí a fila de espera das pessoas que necessitam de um terreno para construir 

a sua casa própria, 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 de Lei nº 

039/2020 aprovado por unanimidade. 

Dando sequência, 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”. 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 PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, Colegas Vereador, Vereadora, aos 

demais que nos assistem nesta noite; aos pessoal dos partidos, colegas nossos, né, o meu boa 

noite a todos! Em 2017, Senhor Presidente, eu fui procurado pelo presidente do CPM daquele 

colégio da Linha 100 e pela diretora. O presidente na época é o Vilson Bergoza, hoje não sei se 

ainda é, e a diretora Priscila, né, e eu estive por lá, também a gente foi, reivindicou este pavilhão 

lá que se faz necessário na Linha 100, né? E eu estava comentando agora ali, parece um sonho e 

hoje vai ser realizado, né? Então a gente teve mais ou menos umas três ou quatro reunião com o 

Senhor Prefeito no gabinete dele e graças a Deus está sendo, vai ser executado, né? E eu sou 

grato por isso e sou grato também pela visita das profe aqui esta noite, né, que são bem-vindo 

sempre, são bem-vindo nesta Casa e não tem como não vota não um projeto assim, né, sou 

favorável com certeza, Presidente. Obrigado!      

VEREADOR MOACIR ASCARI: Como relator (Assentimento da Presidência pelo tempo de 

cinco minutos). Senhor Presidente, Colegas Vereadores; cumprimento aqui ao ex-vereador Jatir; 

ex-vereador Miro, Diretor de Trânsito. Na verdade é um projeto, parece que um sonho que se 

sonha só é somente um sonho, e um sonho que se sonha conjuntamente se torna uma realidade, 

né? E aqui a gente sabe muito bem da comunidade escolar lá da, da Linha 100, comunidade 
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escolar Rio Branco, que por muitas vezes passou nesta Casa aqui e acredito que lá quando a 

Vereadora era Secretária de Educação já tinha a demanda, né, mas nós não tínhamos espaço. 

Cumprimentar aqui a diretora Priscila, né? As profe a Claire e a Ivete, né, e o CPM que é da 

Franciele e o Diego, né, que estão aqui. Eu já fui presidente de CPM muitos e muitos anos de 

escolas municipais, escola estadual e a gente sabe o quanto é importante nós trabalharmos em 

prol da educação dos nossos filhos, né, e que tenha uma escola de qualidade. Recentemente 

municipalizamos a escola Antônio de Souza Neto, o qual a Vereadora Claudete é diretora, pra 

dar qualidade melhor ao ensino dos filhos de Flores da Cunha, embora era uma escola estadual. 

Na escola Rio Branco nós tínhamos ali a área da escola era limitada, né, utilizavam o ginásio ou 

o pavilhão a comunidade da Linha 100 pra fazer atividades e ficou um pouquinho difícil, né, 

muitas crianças que vieram de outras escola que foram extintas no passado e o número de 

crianças que estão ali frequentando essa escola. Uma negociação de muito tempo do Prefeito 

Lídio, eu sou testemunha disso, de quantas idas e vindas e a diretora e as profes sabem, né, pra 

tentar negociar uma área de terras ao lado da escola Rio Branco. Então nós tínhamos sempre um 

empecilho. Vontade se tinha, mas não tínhamos a viabilidade técnica, porque tínhamos que ter a 

área. Aí numa negociação com o Prefeito, vai com sua habilidade técnica, né, Vereador Éverton, 

vai lá e negocia com o proprietário. Aí tinha a safra da uva pra colher, porque tinha o parreiral 

em cima e colhida a safra da uva veio pra cá, então, pra nós autorizarmos a compra daquela área 

de terras e agora estamos autorizando então a construção daquele ginásio poliesportivo, né, pra 

prática de esportes. Que dias de chuva a gente sabe o quanto era dificultoso praticar as atividades 

de educação física naquela escola. Então é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, 

mas com a persistência da direção, do CPM, dos professores e da comunidade escolar isso vai se 

tornar realidade. Votado no dia de hoje, nessa semana já será encaminhado o projeto de licitação 

e, certamente, vai ter já no projeto de licitação já a conclusão dessa obra tão esperada pra escola 

Rio Branco, da Linha 100. Então sou totalmente favorável. E não aconteceu antes por, 

justamente por esses motivos técnicos. Muitas vezes se projeta uma escola, mas não se tem a 

capacidade de expansão dela, né? Foi construída no passado, foi ampliado a escola, mas ficou no 

limite. Então agora, nós temos que agradecer muito ao Poder Público Municipal que fez essa 

negociação e que enviou o projeto pra cá e tendo, além do mais, a disponibilidade dos recursos 

pra investir, porque não adianta ter a intenção, se nós, se nós tínhamos a intenção, mas não 

tínhamos comprado o terreno, tínhamos que comprar o terreno, e depois temos que investir, 

então mais um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais à disposição da 

Secretaria de Educação pra construir essa obra tão importante! Nunca se construiu tantos 

ginásios esportivos nas escolas do município quanto nessa Administração! É só olhar as escolas 

que foram feitas, as “dires” sabem porque elas participavam das inauguração de todas elas, né? E 

será uma quadra de esportes modelo lá na Linha 100. Espero que isso se concretize e que vocês 

tenham muito sucesso. E que não se aposentam logo pra usar, né, a escola lá pros filhos de vocês 

também. Era isso. Sou totalmente favorável, Presidente. Muito obrigado!    

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Eu fico muito feliz em estar presente nesta Casa no dia em que nós 

aprovamos a destinação desse valor importante pra construção do ginásio da escola municipal 

Rio Branco. Vereador Fera já colocou, quando secretária de Educação também tentamos fazer a 

negociação, já vinha essa demanda há mais tempo, não só enquanto era secretária, antes que isso 

também, né, e nós também tentamos fazer a negociação com o proprietário do terreno para a 

construção do ginásio e, na época, não foi possível. Então se passaram mais alguns anos, e hoje, 

graças a Deus, nós estamos aqui aprovando esse projeto que é tão importante, né? Comunidade 

já tem bastante dificuldades, existe apenas uma área coberta, né, pra praticar as atividades físicas 

pertencentes à escola e utilizavam o salão da comunidade, não que isso seja ruim, porque a 

comunidade, a escola pertence à comunidade e assim, né? Mas é importante que as escolas 

tenham os seus espaços para poder usufruir no momento que for necessário e, também, né, para 
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acolher os pais e realizar os seus eventos aí num ambiente escolar. Então nós somos totalmente 

favoráveis. A comunidade merece, a comunidade lutou muito, pediu muito por essa construção e, 

agora, nós estamos concretizando então este belo projeto de lei, Senhor Presidente.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Acredito que juntamente com o 

agradecimento ao Executivo Municipal, também cabe um agradecimento especial à direção, aos 

professores, o CPM. E somando a isso também, acredito que uma, uma pressão, podemos dizer 

assim, da própria comunidade da Linha 100. Acho que a gente entende que talvez quem tinha 

esse terreno tinha ali a sua produção, então era também uma situação talvez complicada. Mas o 

entendimento para o benefício para a comunidade acredito que foi superior ao, a todo o restante. 

Então acredito que um agradecimento também a vocês, acredito que não mediram esforços para 

que isso se concretizasse. E com certeza este ginásio, além da educação física, vai abrir uma 

série de portas aí para as atividades pedagógicas da escola, além da educação física, o convívio 

social, a cultura, muitas outras atividades também poderão ser desenvolvidas neste ambiente. 

Então com certeza quem ganha com tudo isso, além da comunidade e da direção, é também os 

alunos, então os alunos são os principais beneficiados. Então que sempre se tenha pessoas à 

frente da administração querendo o bem de todos os nossos alunos. Então amplamente favorável, 

Senhor Presidente.  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, comunidade 

que nos prestigia, em especial a comunidade escolar da escola da Linha 100, né, vocês são 

sabedores, né, o Colega Fera falou. Eu digo que foi a habilidade com que o Prefeito teve, né, 

primeiramente em negociar a terra, que por muitos, muitos anos, dá pra se dizer, né, ele foi 

conversando e conversando com o proprietário naquele estilo do Prefeito, né, simples e sincero 

dele, e conseguiu com que convencesse a família, né, a vender aquele pedaço de terra para, 

agora, estarmos aqui, nesta noite, votando, né? Eu acredito que seja o projeto da noite mais 

esperado, né, um ginásio de esportes para a escola Rio Branco, pra àquela comunidade, as 

crianças que tanto necessitam de um espaço para as suas, para praticar o seu esporte, a sua 

educação física, como mencionou também o Vereador César, para ali estar promovendo a parte 

cultural e de tantas outras atividades que fazem parte do curriculum escolar e até para que os pais 

aproveitem aquele espaço, né? Com certeza ou tantos outros eventos e atividades vão acontecer 

aí. Então nós queremos é parabenizar a comunidade escolar, parabenizar o Poder Executivo, em 

nome do nosso Prefeito Lídio Scortegagna, que está com o dinheiro já reservado, e como 

mencionado, até o final de semana, dessa semana já estará aberta a, o processo licitatório, né, 

para que tão logo iniciem as obras naquela comunidade. Então nossos parabéns, né? Mais, nossa 

educação, ganha os alunos, ganham, e assim mostramos a prosperidade do nosso município, né, 

em mais uma, uma grande obra. Era isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Conforme alguns Colegas já 

comentaram, eu também fui procurado pelo CPM da gestão do ano passado, 2019. Estive lá 

conversando também com a diretora Priscila, segundo informações, é mais de quinze anos que 

essa novela se arrasta, né? E que bom que está tendo um desfecho ótimo pra aquela comunidade, 

toda a comunidade estudantil. Eu lembro aqui que, em agosto do ano passado, nós aprovamos 

aqui a dotação para a compra do terreno, e agora, quase um ano depois então, criando essa 

dotação para a construção do ginásio. Que bom! Que bom que a, que o Executivo pensa dessa 

maneira no, quase no término nos seus oito anos de mandato, e mais essa obra importante para o 

município, né? Acho que toda a comunidade escolar agradece. O CPM que a, tenho certeza que é 

muito atuante nas escolas, a insistência da diretora, das professoras, dos CPMs em contatar 

vários vereadores. Então com insistência, as obras acontecem. Então eu quero parabenizar aqui a 

todos os envolvidos. Grande parte dessa verba está sendo retirado da própria Secretaria de 

Educação, que não está usando, por não ter aulas nesse momento e, também, de outras 

secretarias. Então quero sim dizer que sou favorável ao projeto. E sempre que haver projetos 

nesses requisitos, a gente é favorável. Era isso. Obrigado!  
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VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Senhor Presidente, não, não foi, como vereador 

não fui procurado, né, pela escola, não fui procurado pelos professores, mas como vereador a 

gente acompanhou todo o trâmite, né, porque é importante a gente estar a par daquilo que está 

acontecendo no nosso município. E nós, quero aqui dar testemunho, acompanhando juntamente 

com o Prefeito, e parabenizando acima de tudo o bom senso que se teve nessa situação. Porque 

quando o Prefeito nos comentou que havia a possibilidade da, da negociação do terreno e de 

apenas terminar ali a safra, né, pra poder fazer a construção, os, a maioria dos vereadores aqui 

ouviu da própria boca do Prefeito, dessa preocupação de encaminhar o quanto antes para cá, 

antes dessa pandemia, antes de toda essa situação, que ele tem sim um olhar dentro da educação, 

dentro da assistência social, dentro da habitação, enfim, ele é o nosso Prefeito! Ele tem que 

receber as nossas demandas e fazer política e boa política para isso. E nós aqui estamos para 

avalizar elas e contribuir com cada uma delas. Então todos estão de parabéns, tanto o Prefeito 

pela sua posição como prefeito que tem para fazer isso, a escola, o, os pais e mestres, né, ali, que 

fizeram também isso, a comunidade que teve esse bom senso neste tempo, dizer, não, agora é a 

hora, agora é o momento. E chegou até nós aqui esse projeto para nós avalizarmos essa bela 

conclusão de todos esses processos de cada pessoa. Então eu sou favorável, não posso ser 

contrário, com certeza favorável. E que bom que vamos ter mais uma ampliação em mais uma 

das nossas escolas do município. Muito obrigado, Senhor Presidente.   

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

Vereadores que forem favoráveis votem sim, os contrários votem não. Peço a gentileza que 

confirmem o seu voto. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 042/2020 aprovado 

por unanimidade.  

Está em discussão 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”. 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 ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas 

que nos acompanham. Esse projeto 43 é abertura de um crédito especial no valor de 299 mil 

reais, para a pavimentação da rua Uva Moscato, em Otávio Rocha. Então é uma emenda do 

Deputado Giovani Feltes, que foi solicitada por este vereador já há algum tempo e, e a 

necessidade daquela rua receber a sua pavimentação ela é antiga. Então acreditamos que agora 

sim, com essa abertura desse crédito e esses valores disponibilizados a obra vai sair e vai ficar a 

contento de não só dos moradores, mas ela vai servir a toda a comunidade. Pra localização a 

quem, a maioria aqui conhece, é aquela rua atrás do, do salão na, na parte de trás ali, que começa 

aqui no hotel Dona Adélia e acaba indo até a, o salão comunitário. São 385 metros que vão 

receber essa pavimentação aportado por esses valores aqui. Então é muito aguardado essa obra e 

com certeza somos favoráveis, Senhor Presidente.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, na verdade sou totalmente favorável. 

Pedi urgência na última semana a esse projeto de lei. É mais uma emenda, né, do deputado, que 

muitas vezes ele, ele veio a Flores da Cunha duas vezes, né, e acabou conversando com o Barp, 

conversando com nós junto na Administração e, hoje, está se tornando realidade. É mais uma 

reivindicação daquela comunidade. Otávio Rocha também nunca recebeu tanta obra dessa 

Administração, eu diria em todo o município de Flores da Cunha, né? Eu acho que em 
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pavimentação, vejo aqui meus vizinhos da estrada velha também, né, nunca se fez tanto. Eu 

acredito que com isso, até o final da legislatura, que não é somente no final de mandato que se 

faz obra, nós deveremos atingir os cem quilômetros de pavimentação asfáltica, né? E uma obra 

muito solicitada e que traz qualidade de vida. Então é uma das principais, ali é o centro de 

Otávio Rocha e depois vai sobrar muito pouco ali, né, Barp? Depois vamos continuar sentido 

Mato Perso, com emendas que virão, né? Até sugiro que as emendas impositiva dos Colegas 

Vereadores, quem sabe a gente se junte aí e direcione pra lá, né, direcione pra uma única obra, 

daí sai, não sai cem metro, mas sai uma obra, né? Então com isso também é importante o 

desenvolvimento também do 4º distrito, que é o Mato Perso, né? E essa obra então, concluída as 

demais que estão em andamento aí, vai se, vai ter prioridade e ela vai ser concluída no curto 

espaço de tempo também em Otávio Rocha. Sou totalmente favorável.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Como citei antes, como é 

importante quando várias pessoas se unem pra fazer uma obra ou o pedido, a reivindicação. 

Então eu lembro que lá em 2014, 2015, quando que o suplente de vereador Zair Molon assumiu 

por alguns dias essas cadeira, ele tinha feito essa indicação também. E que bom que o Vereador 

Barp acatou também a sugestão dele, foram atrás de emendas, o dinheiro vem do Governo 

Federal e o Executivo, como que tem a obrigação de executar as obras com o dinheiro do 

Governo Federal, ele executa a obra. Isso que é importante! Quanto mais emendas vierem, mais 

obras o Executivo vai executar porque é a função dele. Então tomara que cada vez mais nós 

consigamos, com nossos deputados, trazer dinheiro pra nossa cidade pra investimento e 

infraestrutura. Amplamente favorável.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

também quero endossar as palavras dos Colegas que me antecederam, muito bem colocado. E 

Otávio Rocha recebeu nos últimos anos aí bastante investimento e isso é muito bom, isso é muito 

bom. Como já foi colocado pelo Vereador Moacir Ascari, quanto mais investimento for, for 

feito, né, nas nossas comunidades, mais investimento. E quanto mais forem realizadas as obras, 

mais recursos vão sobrar aí nos próximos anos para nós ligarmos aí a nossa comunidade, a 

comunidade do distrito de, do Mato Perso a Otávio Rocha, para nós fazermos uma pavimentação 

a mais lá na Linha 100, lá no Sete de Setembro, lá no Serra Negra. Então quanto mais for 

investido, e ainda mais com recurso que vem do Governo Federal, né, de um deputado, é sempre 

muito bem-vindo e nós agradecemos com certeza. E somos favoráveis, Senhor Presidente.  

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

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

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 043/2020 aprovado 

por unanimidade.  

Está em pauta a Moção nº 005/2020, de Repúdio ao Excelentíssimo Senhor Eduardo Leite, 

Governador do Estado do Rio Grande do Sul, e ao Senhor Urbano Schmitt, Diretor-Presidente da 

Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), pelo descaso em relação aos serviços de manutenção e 

melhorias da rodovia ERS-122, nos trechos inseridos no território de nosso município, em 

especial na ligação Flores da Cunha – Antônio Prado. A palavra está à disposição dos Colegas 

Vereadores, primeiramente ao autor da proposta, Vereador Moacir Ascari.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, eu gostaria, se possível, que fosse lida 

na íntegra a moção, já que ela foi subscrita por todos os Vereadores, se há a possibilidade do 1º 

Secretário ler.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Pois não! Então 1º Secretário, por 

gentileza, leia a moção na íntegra.  

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: “Os vereadores que aqui 

subscrevem, conforme art. 149 do Regimento Interno, apresentam Moção de Repúdio ao Exmo. 

Sr. Eduardo Leite, Governador do Estado do Rio Grande do Sul, e ao Sr. Urbano Schmitt, 
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Diretor-Presidente da Empresa Gaúcha de Rodovia (EGR), pelo descaso em relação aos 

serviços de manutenção e melhorias da rodovia ERS-122, nos trechos inseridos no território de 

nosso município, em especial na ligação Flores da Cunha – Antônio Prado. Em outros 

momentos, já foram encaminhadas outras moções à EGR, listando algumas demandas que a 

rodovia necessitava na época, tais como: limpeza e a manutenção às margens da estrada, pelo 

mato crescente que dificulta a visibilidade por parte dos motoristas; o conserto dos guard rails 

que estão danificados e a construção de caixas de brita, a fim de melhorar a segurança viária; a 

disponibilidade de serviços como guincho e socorro mecânico para casos de pane mecânica, 

quebra de veículo e acidentes, assegurando aos cidadãos maior tranquilidade ao transitar; a 

colocação de placas para melhorar a sinalização; o recolhimento de entulhos em decorrência 

dos acidentes e, por último, e não menos importante, a extinção da praça de pedágio da ERS-

122, pois divide o município de Flores da Cunha (praça de pedágio localizada no travessão 

Rondelli), prejudicando assim a economia municipal e regional, já que a mesma fica no trecho 

que serve de ligação para municípios como Antônio Prado, Ipê, São Marcos, Campestre da 

Serra e Vacaria. E sobre a praça de pedágio, cabe mencionar, que por ser um trecho de 

aproximadamente 40 km, não vemos a necessidade de cobrar pedágio dos usuários das cidades 

que fazem limites do mesmo, já que o dinheiro arrecadado não é utilizado para as melhorias do 

trecho dos municípios referidos da ERS-122. Outro motivo que referência tal demanda é a falta 

de serviços aos usuários, caso precisem de auxílio, seja guincho ou médico, entre outros. Outro 

fator que implica é que o pedágio está instalado em trecho rural, sendo este caminho utilizado 

diariamente por moradores e trabalhadores que precisam se descolar para a área central de 

Flores da Cunha e de outros municípios, já que pertencemos a uma região economicamente 

ativa, e não tem divisas de crescimento e geração de emprego. A referida praça atualmente 

somente implica nos custos diários de deslocamento, considerando que os cartões que 

anteriormente eram utilizados por esses munícipes não foram mais renovados pelo Estado, e 

muitas vezes se torna uma barreira para o desenvolvimento profissional de nossos habitantes. 

Por isso, repudiamos a falta de comprometimento da EGR e do Governo do Estado, por não 

atenderem as demandas do nosso município referente à ERS-122, as quais julgamos necessárias 

e urgentes, para assim, oferecermos as condições de conservação e trafegabilidade, além de 

proteger a segurança dos motoristas na rodovia, que é a principal artéria de escoamento da 

produção da região da uva e do vinho do Rio Grande do Sul”. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. Moção lida 

na íntegra, subscrevem todos os Vereadores aqui presentes.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, na verdade quando fizemos a moção, 

contemplamos todos os aspectos que foram reivindicados durante muitos anos, né? Por várias 

vezes participamos das manifestações junto ao pedágio, né, junto com a comunidade pela 

melhoria e pelos cartões de acesso àqueles moradores que ficam do outro lado, o bairro São 

Roque, Restinga, né, ali na, do Carmo, que precisam se deslocar diariamente. Então a não, a 

manutenção dessa rodovia, e hoje, a Vereadora Claudete coloca aqui, adote uma, uma rua, nós 

deveríamos adotar um buraco na ERS-122, né? Eu adotei um lá, próximo ao posto, que quando 

ele abre, eu vou lá e tapo o buraco, com asfalto a frio tapo o buraco, né? Mas agora já, imagina 

uma rodovia que é pedagiada e está nessas condições. Calcula, se não tivesse o pedágio, como é 

que nós estaríamos trafegando, né? Então é uma reivindicação que a gente faz. O Secretário dos 

Transportes é do meu partido, já pedi pra que o partido saísse da base aliada do Governo, porque 

é uma, é uma incoerência, né, estar no Governo e fazer as, umas atitudes que se tomam quanto à 

manutenção das rodovias que são pedagiada. Calcula como é que seriam as que não são 

pedagiadas. Então eu acredito que é mais um documento, mas pelo menos a gente está 

repudiando a não manutenção e conservação dessas rodovias, principalmente a nossa que liga até 

Antônio Prado e Caxias do Sul. Então agradeço a subscrição de todos Colegas Vereadores então 

a essa moção, que vai ser encaminhada também pra todos os deputados, né, que representam a 

nossa região. Era isso. Muito obrigado!  
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VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que ainda nos acompanham nesta sessão. Queria dizer que não é de hoje, né, 

que a falta à manutenção nas vias, não é de hoje que nós vemos municípios e prefeitos colocando 

as máquinas da prefeitura tapando buracos, né, nas vias de acesso no, no Rio Grande do Sul, 

podemos dizer assim, né? Hoje, na live, o Governador comentou de um, de uma economia de 

400 milhões de reais se comparado ao semestre de 2019. O mesmo semestre de 2019, o Governo 

Estadual economizou 400 milhões de reais. Quiçá, né, ele utilize esses recursos ou parte desses 

recursos, né, na manutenção dessas vias aí que nós estamos solicitando. Então nós somos 

favoráveis a essa moção de repúdio, né, à falta de comprometimento da EGR na manutenção da 

ERS-122, Senhor Presidente.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Novamente apenas só para 

complementar e afirmar as, as informações dos Colegas Vereadores, temos uma série de 

problemas. Até no trecho agora, de Flores a Caxias, até teve uma, uma pequena tapeação aí, pelo 

menos pra amenizar um pouquinho os efeitos de quem transita diariamente por esta via. Mas é de 

nosso conhecimento também que o trecho de Flores a Antônio Prado ele está apresentando 

bastante, bastante problemas, como bem-dito pelo Colega Moacir. Então acredito que a soma de 

esforços, por mais que, como mencionado, apenas um documento, mas é um documento que 

manifesta a nossa contrariedade à atual situação. Então no momento em que se cala, se consente. 

Então a partir do momento que se encaminha este documento, está sendo exposta toda a vontade 

da nossa comunidade de que as coisas não permaneçam como estão. Então acho que é uma 

forma de estarmos aqui representando a nossa comunidade e demonstrando a nossa insatisfação 

com a atual situação. E principalmente também essa questão dos cartões, onde se sabe que se 

tem cartões muito além do número de moradores desta comunidade, porém os moradores não 

têm, e não se abre a possibilidade de eles terem. Isso é um absurdo! Então além de toda essa 

situação, ainda temos todos esses impactos que nessa, nesse momento tão difícil estão afetando 

toda a, as comunidades que ficam do outro lado do pedágio principalmente. Então amplamente 

favoráveis, Presidente.  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, as pessoas que 

nos prestigiam, né? Nós estamos discutindo essas moções em virtude do projeto apresentado 

pelo Governo do Estado, aonde na reforma tributária..., sim, é que depois nós temos a dos 

impostos, né? Mas aqui se refere quanto à EGR. Também ela foi motivada pela, pelo projeto que 

o Governo enviou à Assembleia Legislativa. Mas então aqui o, nessa primeira moção, a 05, né, 

nós estamos discutindo quanto à manutenção da nossas vias, né, a gente sabe que é meio que 

chover no molhado quem transita na nossa rodovia, vê o problema, vê e não, não dá pra admitir 

que um Governo do Estado, que uma EGR, que é a Empresa Gaúcha de Rodovias, que 

administra o nosso pedágio, não consegue ao menos, né, fazer um tapa-buraco nessa rodovia. 

Mas na verdade tem que fazer um total recapeamento, né? Nós temos um problema do, do nossa 

rotatória do pórtico, que ali de São Pedro até São Gotardo com vários problemas, a descida da, 

da serra das Antas, do lado de Flores da Cunha e no outro lado de Antônio Prado tem vários 

buracos, vários problemas e a gente não vê a companhia essa que, que toma conta do pedágio 

nenhum momento, e por diversas vezes cobramos, cobramos, cobramos e nada acontece. Então 

por isso estamos fazendo essa moção de repúdio para que chegue até o Governo do Estado, para 

que chegue à Secretaria dos Transportes. Lá, como o Vereador Fera disse, nós temos um, um 

secretário do nosso partido, né, porém não, não nos dá as respostas, não nos atende e não atende 

a nenhum deputado, né? Essa é a forma com que o, o novo, que o novo Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul está fazendo, né? Ele não recebe nenhum deputado, ele não recebe nenhum 

prefeito, né, utiliza a pandemia para dar essas desculpas. Então somos totalmente favorável.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, eu sou também favorável à 

moção do Vereador Fera, que acho que é o que nos cabe como vereadores fazer um documento 

escrito, mandar não somente para o Governador, pro secretário de obras, todos nossos 
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representantes. Até alguns dias atrás, o secretário de obras era o nosso, do meu partido, também 

não fez nada, não conseguimos êxito junto a ele. O correto mesmo seria ir lá e abrir as cancelas. 

População se unir, ir lá, até que as estradas estivessem desse jeito que não cobrasse pedágio. Isso 

seria o correto. Mas o nosso povo não, não é desse tipo de, de trancar a rua, tu acabar 

prejudicando outras pessoas principalmente quem viaja, os caminhoneiros, os que transitam 

nessa via. Mas o correto seria ir lá e abrir as cancelas até que se fosse tomada alguma provisão 

na nossa estrada. Mas tenho certeza que com esse documento, com a pressão que nós podemos 

fazer junto aos nossos representantes, tomara que surte efeito e que logo possa ser consertada 

essa via. Era isso. Obrigado!  

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Senhor Presidente, Nobres Vereadores, a 

discussão aqui ela poderia se estender muito dentro dessa, dessa temática, mas é válido sim a 

nossa moção, como representante da comunidade. E eu, como representante desta Casa no 

Parlamento Regional representando o Presidente dessa Casa, o problema não é só nosso, da 

nossa comunidade de Flores da Cunha, mas é da grande região, de toda a nossa região. Então o 

que nós percebemos é que antigamente, quando tínhamos a Convias e tínhamos o pagamento do 

pedágio, fizemos um movimento para que se retirasse os absurdos, né, do, do alto pagamento, 

sem talvez a duplicação das vias, que isso tinha sido também cogitado naquela época. Foi 

retirado os pedágios. E o que percebemos agora é que o que está acontecendo? De uma forma 

sem querer aqui ser, enganar ninguém, o que me parece que dinheiro tem, capacidade se tem, 

pessoas competentes lá se tem, mas não querem. Querem novamente trazer novamente as 

questões de pedágio pra que a gente aceite de forma, como disse o Vereador Clodo aqui, calma, 

tranquila, nós devemos sim respeitar, devemos considerar os nossos governantes, mas nós não 

podemos ficar calados. Então essa moção, de forma muito educada, nós estamos dizendo: não 

suportamos mais da forma com que está. E não é só nossa cidade, não é só a nossa 122, são as 

demais vias de todo o nosso Rio Grande do Sul infelizmente. Como disse, dentro do Parlamento 

Regional, o qual faço parte, essa demanda também tem sido de outros municípios, não apenas do 

nosso e não apenas da nossa região. O que estamos vendo aí, Senhor Presidente, infelizmente é 

que daqui a pouco possa sim se pensar, ou melhor, se colocar goela abaixo de cada um de nós 

contribuintes uma nova forma de pedágio aí. Então vamos ter que estar atento também sobre 

isso, Senhor Presidente. E sou com certeza favorável a essa moção e com certeza não vai ser a 

única, né, que nós vamos ter que fazer nesse sentido. Muito obrigado, Senhor Presidente.    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel de 

Barros Dias. A Moção 05/2020 está em votação. Os Vereadores que forem favoráveis votem 

sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem seus votos assim que a opção for 

selecionada. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 005/2020 aprovada por unanimidade.  

Está em pauta a Moção nº 006/2020, de Contrariedade à proposta de Reforma Tributária 

Estadual encaminhada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul. A palavra está à 

disposição dos Colegas Vereadores.  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, né, moção de 

contrariedade, moção de nº 06, contrariedade ao, ao projeto encaminhado pelo Governo do 

Estado à Assembleia Legislativa, da reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul. 

Primeiramente nós queremos nos reportar que o ICM hoje, Flores da Cunha é o município maior 

produtor de uvas e vinhos do país, nós temos aqui uma carga tributária, até o fim do ano, de 18% 

do vinho, a partir de 2020, a carga retornaria aos 17% e nesse formato em que o Governo está 

encaminhando ele, ele aumenta para 25% o ICM sobre o vinho produzido no estado do Rio 

Grande do Sul. Então aqui nós sabemos da pujança que o município de Flores da Cunha é, que a 

região da serra, né, é na, na cadeia da uva e do vinho. Mais de 90% do vinho produzido no 

Brasil, mais de 90% está na serra gaúcha, então são números muito expressivos. No início do 

ano, de forma bem, hoje demagógica, dá pra se dizer, que o Governo do Estado retirou a 

substituição tributária, né, que tinha sobre o vinho que circulava dentro do estado e, agora, ele dá 
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uma facada pelas costas. Então nós estamos cobrando isso, né? Nós também temos o IPVA, o 

IPVA para veículos, hoje a gente paga 3%, ele quer acrescentar, aumentar para 3,5%, sendo que 

se compararmos ao estado vizinho, que é Santa Catarina, lá se paga 2% sobre o valor do veículo, 

e aqui nós vamos passar para 3,5%. Só pra finalizar, Presidente, além disso, carros com até 20 

anos pagam, com mais de 20 anos não pagam (Interferência do Presidente: Para finalizar!) e, 

agora, ele quer aumentar para 40 anos também, Senhor Presidente.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! O Senhor mesmo trouxe na última 

sessão, semana passada, as informações sobre estas alíquotas e essas alterações propostas, né? 

Então somando com as informações também que trouxe hoje, a respeito de todo o impacto dessa 

pandemia sobre todos os setores, acredito que essa proposta, podemos dizer absurda também, 

diante de toda essa, este cenário que a gente está vivenciando, e conversando também com os 

deputados, alguns da nossa bancada que já entramos em contato, falaram que poderia ser uma 

estratégia do Governador lançar os índices altos para depois aprovar com índices que seriam os, 

os adequados, segundo a sua vontade. Então também um tiro no pé, podemos dizer, né, uma 

expressão que a gente usa, de que com certeza a sua aceitação diante desta possibilidade já está 

sendo praticamente anulada. Então mais uma vez uma moção, né, reafirmando a nossa, o nosso 

descontentamento a respeito desta proposição. Então acredito que mais uma vez estamos fazendo 

a nossa parte, somando esforços para que isso não aconteça em todo o nosso estado. Obrigado, 

Presidente!  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Também gostaria de me unir aos comentários 

dos Vereadores que me antecederam, dizer que a proposta ainda será discutida pela comunidade, 

não é um projeto de lei, é uma proposta ainda, né, mas é a nossa manifestação de contrariedade 

com relação a este encaminhamento. Principalmente eu penso que o Governo do Estado está bem 

equivocado, principalmente com relação ao aumento do ICMS do vinho do nosso estado, né? A 

nossa região que tem como um dos principais produtos o vinho, que já paga impostos bem 

maiores que outros países, né, então eu penso que o nosso vinho já está muito taxado, né, e não 

precisa ser, sofrer mais punições. E também, com relação à proposta do IPVA, né, que na 

proposta aparece, ele acresce 20 anos a mais de vida útil aos veículos automotores. Então nós 

somos com certeza favoráveis ao encaminhamento desta moção de contrariedade à proposta de 

reforma tributária encaminhada pelo Governador do Estado, Senhor Presidente.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, na verdade essa moção de contrariedade, 

muito bem explicado na última sessão aqui, né, eu acredito que muitos que estavam aqui viram, 

né, o Presidente fazendo a manifestação sobre todos os tributos que iriam onerar ainda mais a 

classe trabalhadora, empresarial do estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que no IPVA, se 

olharmos, até então nós podíamos olhar as placas dos veículos emplacados não em Flores da 

Cunha, mas que são de Flores da Cunha, emplacavam em Passo de Torres. Passo de Torres 

pertence a Santa Catarina, pagavam IPVA mais barato do que pagava no estado do Rio Grande 

do Sul. E com isso, o Município deixava de arrecadar 50% do valor da, do IPVA para os cofres 

do Município. Então nós tínhamos inúmeros carros emplacados naquele estado e, agora, com 

isso, vai ser mais ainda, porque agora nem mais se sabe a cidade que o veículo está emplacado, 

né, aquelas letras e números não sabemos mais aonde ele é emplacado esse veículo, e sem contar 

todos outros impostos que virão aí, né? A partir de amanhã também, ele vai mudar a pauta dos 

combustíveis, né, que eu vi lá, sempre é o proprietário do posto de estabelecimento, vai aumentar 

a pauta dos combustíveis, a maneira como se calcula o ICMS sobre o combustível. Então sobe de 

novo e aí é mais um tributo, é mais imposto que a gente vem pagando. Então parabéns pela 

iniciativa, né, subscrita por todos os Colegas Vereadores. E acreditamos que, com isso, todos os 

nossos deputados devem ser comunicados e informados da nossa contrariedade quanto a esse 

novos tributos que virão pela frente. Era isso. Muito obrigado!  

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

que ainda nos acompanham. O momento não podia ser pior pro Governador lançar uma proposta 
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de aumento de impostos, né? Sabemos aqui, como dizia o Colega Scarmin, o quanto foi 

batalhado pela ST, né, Scarmin, dos vinhos, da substituição tributária e, agora, vem essa 

proposta, de 18 para 25%. Então parece que ele sentiu que a economia, a parte do vinho está 

melhorando, que tem procura. Esse ano tivemos uma excelente safra, então acredita-se que o 

mercado está aberto, o mercado está promissor, parece que vem esse imposto na, na contramão 

do setor, daquilo que está acontecendo de melhorias dentro da nossa região, que é a maior 

produtora do país, que nem o Colega já comentou. Então acreditamos que a proposta não siga 

adiante, que ela permaneça pelo menos o como está o nossos impostos, né, porque agora também 

já vai vim também a nova formulação da gasolina, esperamos que não aconteça um reajuste de 

preços também por essa nova reformulação. A questão dos veículos a gente sabe que 20 anos são 

muito, é bastante retroceder nas data de fabricação das, desses automóveis. Então o momento é 

ruim, o momento é difícil, uma economia já fragilizada e a gente recebe uma proposta dessas. 

Então a moção de contrariedade sou amplamente favorável, Senhor Presidente.  

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

A Moção nº 06 está em votação. Os Vereadores que forem favoráveis votem sim e aos contrários 

que votem não. Por gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Moção 

nº 006/2020, de contrariedade à reforma tributária estadual encaminhada pelo Governador, 

aprovada por unanimidade.  

Está ainda em pauta, o Requerimento nº 043/2020, do Vereador Pedro Sperluk (PSB), que requer 

o abono de falta, conforme artigo 70 do Regimento Interno desta Casa, da sessão ordinária do dia 

27 de julho de 2020 e da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da 

mesma data, por motivo de doença, conforme atestado médico anexo. A palavra está à 

disposição dos Colegas Vereadores. (Nenhuma manifestação). O requerimento está em votação. 

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

seus votos. (Processo de votação eletrônica). Requerimento nº 043/2020 aprovado por 

unanimidade.  

Encerrada a pauta da Ordem do Dia, encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento o 

Projeto de Lei nº 044/2020. Finalizada a pauta, passamos, então, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Obrigado, Senhor Presidente, Nobres 

Vereadores, Vereadoras, a todos os funcionários desta Casa; equipe diretiva, né, e escolar da 

escola Rio Branco que estão aqui nessa noite; a todos que nos acompanham, que já estão nos 

acompanhando há bastante tempo aí; nosso ex-vereador, suplente de vereador Miro Viasiminski; 

Jatir Mosquer; Sandra, suplente de conselheira tutelar e ex-conselheira tutelar; a Jaque também, 

está aí se mobilizando. Presidente e todos que estão aqui nessa noite, eu quero comentar que 

ontem nós estivemos participando, né, de forma não voluntária, mas contribuindo junto com o 

Rotary, né, que fez um evento, Lions, desculpa, Lions, embora a gente viu vários dos Rotary ali, 

né, junto, né, contribuindo numa ação voluntária, menarosto feito lá em Otávio Rocha, né, e 

distribuído aqui no Salão Paroquial, de forma muito organizada, onde o próprio Miro estava lá 

trabalhando, de forma organizada, meus parabéns! Então a gente vê que essas boas ações no 

nosso município elas não param de acontecer, elas continuam acontecendo. Então eu parabenizo 

a todos que contribuíram de uma forma ou de outra, tanto produzindo como consumindo esse 

gostoso menarosto. Também quero avisar a todos, que amanhã nós fomos convidado pela rádio 

Amizade, amanhã, na parte da manhã, às 10:00 horas, juntamente com o capitão Daniel Tonatto, 

juntamente com a delegada Aline Martinelli, para falarmos sobre o Agosto Lilás, o projeto que 

esta Casa aprovou por unanimidade, aonde se fala sobre ações preventivas para que se acabe, né, 

que se acabe, essa é a palavra que temos que usar, a violência contra a mulher. Então é um mês 

aonde vai se falar, e dentro dessa movimentação que a Sandra tem feito, a Jaque, e a Jaque tem 
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feito aqui nesta Casa, protocolando, como o vídeo que hoje foi colocado também aqui, no espaço 

do nosso Vereador Ademir Barp, nós vamos estar ali falando. E já em conversa tanto com o 

capitão como também com a delegada, eles estarão passando sobre os números do aumento da 

violência contra a mulher em Flores da Cunha. Nós temos uma porcentagem a nível nacional de 

46%, então nós vamos ter também uma porcentagem aqui do nosso município, então é 

interessante a gente estar a par desses números. Então nós vamos estar falando, fomentando este 

assunto. E eu quero mais uma vez aqui parabenizar a vocês que estão aí se mobilizando e nós 

aqui, como vereadores, representante, cada um de vocês, independente de sigla partidária, nessa 

luta tão importante que nós precisamos, precisamos ter dentro do nosso município, tá? Então só 

comentando isso, parabenizando também o jornal O Florense, que também, na pessoa do 

Rouglan aí, tem nos procurado para que nós, também exponha as nossas ideias dentro desse 

Agosto Lilás, as nossas reivindicações que não são nossas, pessoais, mas são nossas 

representativas da nossa comunidade. Então uma boa-noite a todos! Muito obrigado pela atenção 

e até a próxima sessão. Obrigado, Senhor Presidente!     

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

a palavra Vereador César Ulian.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Mais uma vez cumprimentando a todos 

os presentes. Gostaria, nesse momento em que se fala muito em reinventar-se, pontuar duas 

atividades que vem, que aconteceram nos últimos dias aqui na nossa comunidade. Uma delas, 

ontem, a corrida solidária todos contra o vírus, então promovida aí pela Brisa Esportes, tendo a, 

o grupo aqui de Flores da Cunha, da corrida de rua, da Monique, do Maurício, também acabei 

entrando pra este grupo, estivemos aí participando e a, e a ideia, dentro das modalidades, né, de 

três quilômetros, sete quilômetros e vinte e um quilômetros que poderiam acontecer na esteira, 

na sua casa ou na rua. Então quem fazia a inscrição recebia aí também um kit, contendo a 

máscara, né, às vezes é difícil de fazer esse percurso usando a máscara, mas sempre utilizando 

todas as medidas possíveis. Então toda a, o lucro desta, destas inscrições também, revertidos para 

a Associação Criança Feliz. Então que importante mudança, né, mas não deixando de praticar 

este esporte também, tão importante, que traz aí também muita saúde pra nossa vida. Então 

parabéns pro time via de vanti aqui de Flores da Cunha, que também representou a nossa 

comunidade. E outro ponto que gostaria de mencionar, na propriedade rural do Seu Fernandes 

Muraro, então um ponto turístico muito importante aqui no nosso município, onde eles 

divulgaram aí, “Nós temos o selo turismo responsável”. Então mais uma reinvenção aí na parte 

do turismo, temos uma no esporte, outra no turismo, para que após este momento mais crítico, 

possamos voltar com segurança. Então eles aí colocaram todas as regras, né, que a propriedade 

está se adaptando, para que assim que os turistas possam voltar, eles aí também se sintam 

seguros. Então as regras aí, né, desde promover a medição da temperatura de quem chega, 

realizar as, a limpeza várias vezes ao dia das superfícies e objetos, disponibilizar álcool a 70% 

nas formas de líquida, spray e todas as formas possíveis, utilizar lixeiras que não precisem 

colocar a mão, disponibilizar nos banheiros sabonete líquido, todas essas medidas aí para se 

enquadrar dentro, dentro desta possibilidade. Então parabéns também aí ao Fernandes, a toda a 

família que gerencia este empreendimento tão especial e tão diferenciado a nível regional a gente 

pode dizer assim. Então, né, muitos acabam ficando estagnados, aguardando o que vai acontecer, 

e alguns toma a frente e vão se prevenindo e se preparando para que, o mais breve possível, se 

possa retomar todas as atividades. Então parabéns aí pro team via de vanti e, também, pro família 

Muraro. No mais era isso. Uma boa semana e uma boa-noite a todos!  

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

palavra Vereador Ademir Barp.   

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

que ainda nos acompanham. Também na, na ideia da reinvenção, de fazer diferente em 

momentos diferente, em momentos difíceis, ontem também aconteceu, esse final de semana, um 
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evento, o tradicional menarosto da Apae, que antes era realizado de forma presencial, com 

grandes eventos, acabou acontecendo de forma um pouco diferente nesse ano, de forma delivery, 

né, por entrega. Então foi um evento diferente que realizamos, já mencionado pelo, pelo Colega 

Samuel, que deve ter degustado uma das iguarias, né, Vereador, juntamente alguém mais 

também com certeza aprovou. E acabamos fazendo de forma diferente o menarosto que é 

promovido todos os anos com a iniciativa do Lions, para reverter rendas para a Apae, para a Liga 

de Combate ao Câncer, para, esse ano também para o projeto Mão Amiga, onde foram, 

acreditamos que atingimos em torno, o almoço, de 1.500 pessoas. Então foi um trabalho 

realizado pela equipe do Luiz Molon, lá de Otávio Rocha, realizando com outros colaboradores 

que se dispuseram a fazer de forma voluntária e gratuita, porque sabiam que a causa era nobre. 

Então ontem, esse final de semana e ontem teve todo o ápice de um trabalho desenvolvido de 

forma de se adequar, de se adaptar aos novos tempos, né, o momento que a gente está vivendo, e 

cada um levando a sua porção e foi distribuído, a logística foi bem pensada pelos organizadores. 

Então foi distribuído em torno de 520 porções de menarosto ontem, entre Caxias, Flores da 

Cunha e ali em Otávio Rocha. Então muito trabalho, muita dedicação, mas muita gratidão no 

final. Então a gente acredita que possamos sim, nos próximos anos, ter os eventos tradicionais. 

Mas como a captação de recursos, esse ano foi a maneira que encontramos, que o Lions e a 

comunidade encontrou para arrecadar fundos para essas entidades que tanto precisam nesses 

tempo de pandemia. Então o agradecimento a toda a comunidade, toda a comunidade florense 

que participou, toda a comunidade de Otávio Rocha que se dedicou para fazer mais esse 

menarosto de uma forma diferente, é verdade, mas ele acabou acontecendo e teve o amplo 

sucesso. Gratidão a todos foi a palavra que eu ouvi ontem e hoje também. Então é o que eu 

repasso aqui também nesta Casa. Muito obrigado, Presidente. Uma boa semana a todos!  

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

Com a palavra Vereador Clodomir José Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Também quero comentar 

alguma coisa com relação à, posso dizer essa bagunça de final de semana do nosso Governador, 

que na sexta-feira de tarde, ele deixa a região da serra como bandeira vermelha. E aí, alguns 

prefeitos da nossa região abaixo o decreto pra bandeira laranja, abrindo o comércio pra trabalhar. 

Aí no domingo à tarde, o Governo entra com uma ação judicial proibindo os municípios de 

atuarem na bandeira laranja. Aí na segunda-feira, o próprio Governador volta pra bandeira 

laranja. Durma com um barulho desse, né? Então é complicado! Eu acho que eles estão 

totalmente perdidos, tanto o Governador, a Secretária de Saúde, a própria Universidade de 

Pelotas que faz essas pesquisas, eu acho que eles não estão se entendendo quanto às, aos méritos 

dessas pesquisas e quem sofre é a população, né? Mas em cima disso, nós tivemos alguns 

resultados negativos novamente no final de semana, nós entendemos que todas pessoas precisam 

sair de casa, se divertir, espairecer um pouco, mas as aglomerações elas estão um pouco acima 

do limite. Então como sugestão nós temos no município um carro de som que fica rodando 

durante a semana, eu acho que com seis meses se tem pessoas que ainda não aprenderam como 

se cuidar a si próprio e as pessoas que eles, nas suas dependências, eu acho que já chegou, talvez 

esse carro de som pudesse rodar nos finais de semana, principalmente nesses locais onde há 

bastante aglomerações, loteamentos, nas lojas de conveniências, nos supermercados, né? É que 

nem eu falei antes, eu sei que todo mundo quer extravasar, quer sair um pouco, mas nós temos 

que conter, senão daqui uns dias nós infelizmente voltaremos pra bandeira vermelha. E também, 

que o Município de maneira possível consiga, através da Secretaria da Saúde, distribuir esses 

medicamentos da prevenção, os kit de prevenção que a gente tanto comenta. A maioria dos 

municípios já estão fazendo isso, Flores da Cunha também poderia adotar esse sistema, mas na 

ação conjunta do todo COE e o Município. Quem sabe assim, nós consigamos controlar essa 

pandemia e as coisas voltarem ao normal. Eu quero desejar a todos uma boa semana, agradecer a 

presença de todos e obrigado, Presidente.  
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Clodo Rigo. 

Com a palavra Vereador Moacir Ascari.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, agradecer o 

Vereador Barp, né, que fim de semana, meu companheiro de Lions, né, um evento que 

movimentou mais de 1.500 pessoas, né, comendo nas suas residências de Flores da Cunha, da 

região, Caxias, né, que foi feito a entrega. E lembrando que tudo que foi arrecadado com o 

trabalho voluntário lá da comunidade de Otávio Rocha, todos voluntários da equipe do Lions e 

outras entidades será destinado à Liga Feminina de Combate ao Câncer, à Apae de Flores da 

Cunha e o projeto Mão Amiga. Então os recursos serão divididas entre essas três entidades que 

fazem a diferença no município de Flores da Cunha. Então a todos, o Jatir aprovou, né, 

menarosto, né, só não tinha o coelho, que era justamente pra baratear um pouquinho, 

conseguimos comprar mais barato, né, a carne pra sobrar mais recursos pra essas entidades, né? 

Samuel também aprovou, né? Então agradecer às pessoas que adquiriram e fizeram o seu almoço 

de domingo na sua residência. Hoje, passei na praça, praça da Bandeira, estavam finalizando a 

reforma dos banheiros da praça. Banheiros estão limpos, arrumadinhos, prontos para os vândalos 

depredarem novamente então, e depois quando se dão uns cascudo na orelha, né, acham ruim! 

Mas eu acho que teria que começar, aquelas pessoas que depredam o patrimônio público também 

sentar lá no, e fazer cumprir horas, cumprir, né? É proibido colocar câmeras de segurança nos 

banheiros, né, mas sei lá, temos que encontrar alguma alternativa pra não depredarem tudo na 

próxima semana. Também, gostaria de retornar aqui a escola Rio Branco, né, diretora, 

professores, CPM, que até a quadra de esportes ficar pronta, certamente vão ter a pavimentação 

asfáltica também na frente da escola pronta também, que é a rua Antônio, a estrada Antônio 

Romano, que já os proprietários de terras lá já compraram a base, né, e já está em processo, já foi 

demarcada e aqui a pouco já então duas obras ao mesmo tempo próximo da escola. 

Cumprimentar o Valentin, que vai estar de aniversário na próxima sexta-feira, muitas felicidades, 

muitos anos de vida. Deixa eu ver, tinha mais, ah, e a bandeira laranja, né, a partir de hoje então, 

Monique, é laranja agora! Vamos ver até quando, né, até sexta-feira eu acho, né, Governador, 

então eu acho que nós teríamos que não interditar, mas eu acho que também fazer algum 

movimento de ele consultar os secretários, os prefeitos, né, de cada cidade pra ver. Hoje nós 

temos um paciente hospitalizado, né, aqui em Flores da Cunha, com Covid, e o restante 

(Interferência do Presidente: Para finalizar, Vereador!) está em observação em casa então, mas 

está bem o município de Flores da Cunha, tá bom? Uma boa semana a todos!     

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

Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que ainda nos prestigiam nesta sessão. Eu vou trazer alguns dados 

importantes fornecidos pelo próprio Governador do Estado, na live de hoje à tarde, não no intuito 

de, da defesa, é no intuito da informação. Quem deveria estar defendendo aqui são os vereadores 

que são base aliada ao Governo. Mas quando é o momento de nós criticarmos um governo, nós o 

fazemos e, também, no momento de nós trazermos alguns dados interessantes e até positivos ao 

nosso estado, também é importante nós, nós fazermos. Então o Governador, na sua live, ele quis 

provar de que o distanciamento controlado funciona e que ele funcionou. Ele colocou que, isso 

são dados técnicos, né, que estão nos quadros, enfim, lá no, que foi apresentado e pra todo o 

cidadão acessar. O Rio Grande do Sul tem o menor número de casos se comparado a todos os 

estados. O Rio Grande do Sul tem o menor número de óbitos se comparado a todos os estados. E 

o Rio Grande do Sul tem a menor queda de arrecadação, isso pra mim foi uma novidade, se 

comparado a todos os estados. Ele falou em 5,7% na queda de arrecadação e os outros estados 

estão em oito, nove, até 15% na queda de arrecadação. Achei importante trazer esses dados aqui. 

Falou da economia dos 400 milhões, falou também, e aí a gente vê a questão da solidariedade, 

né, da população em alguns pontos, em alguns pontos a gente vê a questão também do egoísmo. 
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A compra dos respiradores. Todos nós sabemos e vimos nos noticiários que respiradores foram 

pagos até no valor de 180 a 200 mil reais um respirador. Hoje, o Governo do Estado está 

adquirindo uma segunda leva a 55 mil reais, então a diferença, né, do início da pandemia para 

agora. Algo que eu acho bastante positivo, ele colocou que amanhã estaria reunido, que foi uma 

solicitação, enfim, e foi comentado várias vezes pelos vereadores aqui, com representantes das 

associações dos municípios, para dar autonomia aos municípios aí tomarem as suas decisões com 

relação ao enfrentamento da pandemia. Acho que vem em boa hora, né, a autonomia aos 

municípios poderem tomar as suas decisões ao enfrentamento da pandemia. Nem vou comentar 

aí da proposta da Amesne com relação à troca da bandeira para roxa, que é a bandeira do vinho, 

porque eu penso que nós temos assuntos mais importantes, inclusive a Amesne tem assuntos 

mais importantes para discutir. Gostaria de dar boas-vindas à assessora Júlia Vecini, que vem 

para agregar com sua jovialidade, interesse e capacidade à Câmara de Vereadores. E também, eu 

gostaria de me colocar mais uma vez à disposição, já fiz isso na semana passada, me coloco mais 

uma vez à disposição como mulher e como a única vereadora no momento nesta Casa, espero 

que o ano que vem o número de mulheres representantes do povo florense aumente, a fazer parte 

aí do conselho em defesa da mulher de Flores da Cunha. Senhoras e senhores, uma boa semana a 

todos e boa noite!  

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

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

Ainda falando da reforma tributária, nós não podemos deixar também de lembrar que nós temos 

um setor muito forte, que é dos hortifrutigranjeiros, aonde hoje eles cumprem um ICM de 12%, e 

nessa nova proposição do Governo eles passariam a 17% também. Se o isolamento funcionar, 

Colega Vereadora Claudete, o nosso Governador não teria pego o Covid, né, ou ele não cumpriu 

o isolamento. Isso rodou muito nas redes sociais. Mas vamos falar de coisas boas, né? No 

momento em que nós estamos passando e o mundo está vivendo, Flores da Cunha continua 

investindo, fazendo obras, né? Foi concluído a pavimentação lá na Nossa Senhora do Carmo, foi 

concluído na Linha 80, na Dolorata, está em obra a estrada de São João até o acesso da estrada 

pra São Valentin, no entroncamento com a estrada velha, então logo logo também terá o asfalto 

lá. Mato Perso base está pronta, falta a massa asfáltica. Na semana, agora nós temos aí acho que 

15 dias sem previsão de chuva, então todas essas obras serão finalizadas. Hoje aprovamos mais 

uma obra pra Otávio Rocha, escola da Rio Branco, Casa da Cultura também está num processo 

bem acelerado aí pra entrega da primeira fase da Casa da Cultura. Então o município de Flores 

da Cunha, em meio à pandemia, mostra que como boa gestão, né, com o Executivo que faz, as 

obras estão acontecendo, né, a exemplo de municípios vizinhos aí que a gente sabe que estão 

com caminhões e máquinas nos pátio das obras parados, porque não tem diesel pra abastecer e 

estão fazendo financiamento pra poder manter a saúde neste período da pandemia. Então Flores 

da Cunha nós temos que nos orgulhar e parabenizar, né, não só o Executivo, mas também a esta 

Casa, por tudo que está acontecendo no município e essas obras, né, acontecendo no município 

de Flores da Cunha. 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. Em 

nome desta Casa Legislativa, gostaria de parabenizar a iniciativa do Lions Clube da nossa 

cidade, pela realização do menarosto solidário, em formato drive-thru. Foi inovador nesse ano, 

né? Mesmo neste momento de pandemia, não deixou de realizar este valioso e importante evento 

que auxilia entidades representativas do nosso município, como a Liga Feminina de Combate ao 

Câncer, a Apae e o projeto Mão Amiga. A todos os envolvidos, em especial ao Vereador Ademir 

e Vereador Fera, desde a elaboração até aos que, todos os que adquiriram ingressos e puderam, 

inclusive como eu, degustar esse apetitoso prato típico, os nossos agradecimentos. Na última 

quinta-feira, dia 30, participei, representando esta Casa, juntamente com o Prefeito Lídio 

Scortegagna, no ato de assinatura do contrato de parceria para a construção de um novo hotel na 

nossa cidade, o hotel Axten Travel Inn, que será edificado na avenida 25 de Julho, junto ao 
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prédio da cooperativa vinícola Nova Aliança. A parceria envolve a cooperativa, a rede Axten 

hotéis, Nellfor Participações e a ANP Negócios Imobiliários. O empreendimento deverá contar 

com 125 apartamentos, dividido em quatro andares, com centro de eventos e além de algumas 

novidades, como museu do vinho e uma loja específica para a venda da bebida. A expectativa é 

que se apresente o anteprojeto em até 60 dias para tramitar junto aos órgãos municipais e iniciar 

as obras ainda no primeiro semestre de 2021. A área total será de seis mil metros quadrados e o 

empreendimento será na modalidade condo-hotel onde o investidor ele pode comprar cotas de 

participação nesse empreendimento. Conforme os investidores, a previsão de conclusão é em 

2023, e as negociações iniciaram neste ano, sendo que a primeira reunião com o Município 

ocorreu em fevereiro de 2020. Então estamos muito felizes em poder compartilhar esta notícia. 

Por muitas vezes cobramos, né, um incentivo a mais ao turismo no nosso município. Porém aqui, 

é a prova de que a simbiose entre a iniciativa privada e o Poder Público dá resultados. Então 

comemoramos este novo empreendimento no nosso município. Gostaria de parabenizar o 

servidor desta Casa, o Valentin Breginski, da bancada do PSB, que estará de aniversário no 

próximo dia 07 de agosto. Desejar a ele muita saúde e felicidades! Também, gostaria de 

aproveitar este espaço para agradecer o trabalho e a estada do nosso servidor Ângelo Boscari 

Junior, assessor da bancada do PDT, que se afastou de suas funções na última sexta-feira. E dar 

as boas-vindas a Júlia Ascari Vecini, que estará assessorando a Vereadora Claudete na bancada 

do PDT. Desejo um profícuo trabalho ao longo do restante deste ano e uma feliz convivência 

nesta Casa, Júlia. Por fim, apenas comentar, hoje então, a partir de amanhã, melhor dizendo, 

como os Colegas Vereadores comentaram, passamos então à bandeira laranja. Fica o apelo desta 

Casa, de todos os Vereadores que já se manifestaram previamente, para que possamos, dentro do 

possível, evitar aglomerações. Sei da necessidade que muitos têm de também extravasar um 

pouco de sua energia, que foi represada ao longo desses, desses meses de pandemia, mas é 

importante que todos tenhamos a noção que cada um deve fazer sua parte. Poder Público sempre 

é procurado para intervir junto a aglomerações, mas é importante que a comunidade entenda, 

continue entendendo a importância de permanecer afastados, com todas as medidas de 

segurança, usando máscaras, usando álcool, enfim, já todos sabemos de cor e salteado acredito as 

recomendações. Então fica o apelo desta Casa Legislativa para que a nossa comunidade então, 

no próximo final de semana, se mantenha um pouco mais contida.  

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 03 de 

agosto de 2020, às 20h29min. Muito obrigado e tenham todos uma excelente semana! 
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