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SESSÃO 2.588 – ORDINÁRIA 

17 de agosto de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 17 de agosto de 2020, às 

18h07min. Cumprimento especial a todos os Colegas Vereadores, Vereadora, público presente, a 

todos os profissionais da imprensa, a comunidade que nos prestigia aqui nesta Casa e pelas redes 

sociais, através da transmissão pelo canal da Câmara no Youtube. Sejam todos bem-vindos na 

noite de hoje! 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

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

dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP:  

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 086/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 049/2020, que “Regulamenta o exercício 

da fiscalização municipal dos estabelecimentos de baixo risco que dispensam atos públicos de 

liberação e dá outras providências”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 079/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que indica ao Prefeito Municipal a 

construção de uma rampa que facilite o acesso de pessoas com mobilidade reduzida na entrada 

principal do Cemitério Público Municipal. 

Indicação nº 080/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que indica ao Prefeito Municipal o 

conserto do buraco existente na pavimentação asfáltica da rua Júlio de Castilhos, próximo à RS-

122, conforme imagem anexa. 

Indicação nº 081/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a aquisição de computadores para serem cedidos aos professores da rede municipal de 

ensino de Flores da Cunha, para assessorar o ensino domiciliar em tempos de pandemia. 

Indicação nº 082/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a realização de política de testagem em massa de diagnóstico de Covid-19 na 

população do município de Flores da Cunha. 

Indicação nº 083/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que indica ao Prefeito Municipal a 

manutenção dos brinquedos e equipamentos das praças do município, especialmente aqueles 

localizados na praça Nova Trento, conforme imagens anexas. 

Requerimento nº 045/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa, em relação à 

resposta recebida do Poder Executivo referente ao requerimento nº 039/2020, deste Vereador, se 

a lotação mínima de cada veículo está em conformidade com os contratos de prestação de 

serviços de transporte escolar e qual foi a data da última fiscalização realizada pelo setor de 

transporte da Prefeitura Municipal; e também, que seja verificado se as placas CPJ 5978 e IQS 

1138, relacionadas na mesma resposta citada, estão em conformidade com veículos de transporte 

escolar.  

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

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

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para o Webinário sobre o 

novo Fundeb, no dia 17 de agosto de 2020, às 14:00 horas, através do link citado neste e-mail.  
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Ofício nº 003/2020, do Presidente do Progressistas Florense, que solicita a cedência de uso da 

sala de sessões desta Casa Legislativa, no dia 11 de setembro de 2020, às 19:00 horas, para a 

realização da Convenção Municipal do Progressistas de Flores da Cunha.  

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

leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Boa noite também aos Colegas 

Vereadores, Vereadora; uma saudação a todos que se fazem presentes nesta noite. Gostaria de 

utilizar, Presidente, deste tempo para justificar algumas indicações feitas por mim ao longo da, 

da última semana. Então uma delas vem ao encontro a melhorias nas praças públicas aqui do 

nosso município, de maneira especial a nossa praça Nova Trento, né, conhecida também como a 

praça da Corsan, onde os equipamentos e os brinquedos eles se encontram bem danificados aí. 

(Exibição de imagens através da televisão). A gente espera que em breve as crianças possam 

estar usufruindo bastante novamente de todas essas áreas de lazer, então que a gente esteja 

também preparados pra ofertar condições para que elas possam brincar sem se machucar. Então 

aí a gente teve também o relato de um pai que acabou levando aí sua filha pra brincar e acabou 

se, se machucando aí nos, nos tábuas faltantes aí nos, nos equipamentos. E outra indicação 

também vem ao encontro, que a gente tem aí imagens também no telão, a na Ju, na rua Júlio de 

Castilhos, próximo ao entroncamento com a RS-122, no bairro Aparecida, então ali já há dois 

meses tem um buraco aparecendo. Aí a gente percebe também pelas rachaduras no asfalto que 

provavelmente embaixo aí já tenha alguma erosão acontecendo, então a gente não vá esperar 

que, que caia um carro dentro novamente aí pra... É bem na saída de uma garagem de uma 

residência, então os moradores e todos que transitam por esta via também acabam ficando com 

uma certa insegurança, então que se seja dada aí a, a maior atenção o mais breve possível. Então 

a gente encaminhou, fez questão de encaminhar imagens pra que também sejam buscadas essas 

alternativas. E outra delas também que, que veio ao nosso encontro é de ter uma rampa de acesso 

pra facilitar, principalmente aquelas pessoas que estão com locomoção reduzida aí, que 

necessitam muitas vezes de uma cadeira de rodas, na entrada do nosso Cemitério Público 

Municipal. Então a gente muitas vezes acaba frequentando estes locais e pra quem tem essa, essa 

restrição ou temporária ou permanente acaba tendo essa dificuldade de acessar. Então a gente 

solicita aí dentro do, da acessibilidade que o Município vem colocando já em vários pontos, que 

também estenda aí na entrada do nosso hospital, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador César. 

Encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Pedro Sperluk. 

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

presente, o meu boa-noite a todos! Os assessores, né? Só pra, pra dar uma endossada, Vereador 

César, na tua palavra sobre acesso à acessibilidade das pessoas que utilizam, o nosso 

planejamento é zero. É zero, Colegas Vereadores! Posso falar isso aí com autonomia e 

autoridade, porque só sente na pele quem tem, entendeu? E aonde tu quer, em Flores da Cunha, 

tu não tem nenhum, um rebaixamento de calçada pra tu passar. Mas cemitério, como vai pessoas 

morta lá, pode ser que não vá um deficiente, não precisa, né? Então o Planejamento não está 

muito interessado em, em fazer as coisa como devia de ser. Eu sou, eu me indigno quando falo 

com essas coisa assim, eu me indigno, tá? Porque eu sofro muito na pele há vinte anos aqui nessa 

cidade, porque a minha filha nasceu aqui. Eu venho falar essa noite, Senhor Presidente, de uma 
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indicação deste Vereador aqui, aprovada por esta Casa, sobre nosso querido bairro União. 

(Exibição de imagens através da televisão). Não é porque eu moro no bairro União, é porque se 

faz necessário. Porque quando se fala que asfalto é qualidade de vida, mas qualidade de vida 

mesmo é aonde a gente mora, né? E aquelas casas ali do bairro União eu já fiz em 2017 como 

falei aqui uma indicação e gastei dinheiro do meu bolso pra fazer aquilo ali com uma senhora 

aqui de Flores da Cunha muito competente que fez o antes e o depois pra mim, isso ali me custou 

dinheiro. Levei até a mesa do Senhor Prefeito Lídio Scortegagna, ele me falou que iria executar. 

Quatro anos. Eu levei um outra, uma empresa responsável, muito comprometida, fiz o orçamento 

de uma casa e dividimos por todas as quarenta e, quarenta e quatro casa, se não me foge da 

memória. Obrigado, Valentin! Na época seiscentos mil reais se reformava as casas do povo do 

bairro União, que é um povo digno que nem qualquer outro, como qualquer pessoa. Seiscentos 

mil reais. Tanto podia fazer com recurso próprio como com os Ministério da Cidade, vem verbas 

e muito pra isso, né? O Prefeito gostou da ideia, ele tem o meu projeto na mão, até hoje está com 

ele, mas infelizmente não foi executado e creio que não vai ser executado. Mas durante os 2024 

que eu estiver por aqui, se Deus me der o privilégio, a gente vai dar um jeito e... Ainda temos 

uma esperança grande, muito grande de reformar essas casa e entregar pra essas pessoas 

proprietárias por um precinho simbólico. Porque se faz necessário, né, dar uma vida digna pra 

aquele povo, gente boa, que leva, Vereador Samuel, o nome da vila Brito, o qual que o Senhor 

fez uma, uma homenagem, né, pro professor Brito aqui nesta Casa, né? E a maioria daquele povo 

que mora naquela rua ali também são dos Brito, é. Um é afilhado do Vereador Samuel, né, gente 

boa, do Vereador Moacir, gente boa por demais. Então era isso que eu queria falar, pra não ficar 

no esquecimento dessa minha indicação, né, e pedir a compreensão talvez, quem sabe do Senhor 

Prefeito que ele dá um, um pontapé pra iniciar, né, e assim a gente fica mais felizes e eles muito 

mais, né? Então eu desejo uma boa semana a todos. Sem esquecer também, Colegas Vereador e 

Senhor Presidente, eu gostaria muito de, de saber, mas certamente hoje ninguém vai me dizer 

aqui, a respeito dessa pandemia, que tem gente isolado aqui, isolado ali. Ontem eu saí fazer um 

passeio com a minha filha, eu passei numa comunidade, Vereador Moacir, o time de futebol 

jogando uniformizado, com juiz e torcida, entendeu? Aí eu fiquei pensando, pô, será que é pra 

todos ou é pra alguns? Aí eu deixo essa pergunta, né, quem que, que executa não sou eu, né? Um 

boa-noite a todos, uma boa semana! E eu quero passar a minha parte pra Vereadora Claudete 

que, o que me resta.                    

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

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

Vereadores; servidores da Casa; imprensa; senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão. 

Eu utilizo este espaço cedido pelo Vereador Pedro querido, muito obrigada, na noite de hoje para 

ponderar sobre duas indicações que encaminhei ao Executivo Municipal propostas por mim 

durante esta semana. Falava, na última vez que utilizei a tribuna desta Casa, da importância do 

trabalho que o professor vem realizando neste período de incertezas vivido por todos nós. E 

pensando nesse trabalho que é de suma importância, cheguei à conclusão que podemos e 

devemos dar uma atenção especial a essa nova forma de ensino adotada neste ano, devido a 

pandemia que acometeu o mundo todo. Não é só o município de Flores da Cunha, mas o mundo 

todo. Sabe-se da importância de um professor para a qualidade de ensino de um aluno e, mais do 

que isso, sabe-se da importância das ferramentas que estão à disposição dele para que isso 

aconteça. O professor não mediu esforços para garantir que o conteúdo chegasse até ele, até o 

aluno. Precisou se reinventar nos últimos meses, fazendo uso de suas próprias ferramentas, como 

celulares, tablets, computadores, de uso pessoal e até mesmo emprestados. É nesse sentido que 

protocolei a indicação de número oitenta e um, feita à Administração Pública Municipal, que 

visa a aquisição de computadores para serem cedidos aos professores da rede municipal de 

ensino de Flores da Cunha, a fim de assessorar o ensino domiciliar de uma forma dinâmica e 
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atualizada em tempos de pandemia. Certamente vai beneficiar e contemplar além dos alunos, os 

professores que estão dando o máximo de si para não deixar o ensino defasado. Gostaria de 

destacar que na última semana o Estado do Rio Grande do Sul apresentou à Famurs, a 

Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, uma proposta de retomada gradual e 

escalonada das aulas presenciais, prevendo um investimento de equipamentos de proteção 

individual para os alunos e professores da rede estadual, a fim de tentar garantir a segurança 

contra o coronavírus. O que deverá acontecer a nível municipal também. Também, conforme a 

Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, o Estado está investindo na aquisição de 

cinquenta mil chromebooks, espécie de computador pessoal, para os professores, sendo que vinte 

e cinco mil já foram adquiridos e pretende adquirir mais vinte e cinco mil até o final do ano de 

2020. Então, a partir do exemplo do Estado, que falamos e, falamos por diversas vezes e 

reforçamos aqui que está em situação de calamidade, que está com problemas financeiros e que 

faz um investimento desses pra educação, nós podemos trazer a nível municipal tal iniciativa pra 

um município como o nosso que está muito bem financeiramente, para corroborar com a 

comunidade escolar municipal. Acredita-se que cedendo essa ferramenta, que nos dias de hoje se 

faz tão essencial, somente fomentará a qualidade da educação em nosso município. O número de 

professores municipais é bem inferior ao estadual. Nós somos duzentos e cinquenta e oito 

profissionais, e destes, alguns com duas nomeações, o que diminuiria o número de computadores 

a serem adquiridos. Com a cedência de computadores a todos os professores da rede municipal, o 

professor se sentirá valorizado e gratificado pela excelência do trabalho que vem realizando, 

indo ao encontro das necessidades de cada aluno e buscando novas alternativas para 

disponibilizar mais estratégias de aprendizado, a fim de suprir a falta de contato presencial. Se 

concretizada esta ação, vai assessorar o novo molde de ensino à distância adotado nos últimos 

meses e que deve perdurar no mínimo até o final do ano letivo. Nós temos apresentado, entre 

hoje e amanhã, uma enquete aos pais da educação infantil para que possam optar num retorno 

previsto para 31 de agosto, uma semana presencial e uma semana com aulas domiciliares ou 

continuarmos com aulas domiciliares. Então essa enquete deve ficar, em todas as escolas está 

sendo aplicada, deve ficar pronta até o final do dia de amanhã, mas nós vemos aí uma resistência 

muito grande dos pais ao retorno das aulas presenciais. Então nós precisamos incentivar e 

entregar também aos professores, né, o quanto mais rápido possível mais metodologias eficazes 

para que nós consigamos, né, atender os alunos com tamanha qualidade com que eles merecem. 

E a indicação oitenta e dois, indica ao Prefeito Municipal a realização de políticas de testagem 

em massa de diagnóstico da Covid-19 na população do município de Flores da Cunha. Uma 

medida que não garantirá a solução do caso, mas que certamente vai deixar a população mais 

tranquila, se sentindo cuidada e amparada pelo Poder Público Municipal. Indicamos, inclusive, 

que o Poder Público busque parcerias, tanto para a aquisição de testes rápidos a serem aplicados 

na testagem em massa da população, como também para que possa desenvolver uma tecnologia 

de monitoramento dos isolamentos. A testagem poderia se dar de forma escalonada, sendo 

priorizadas as pessoas do grupo de risco, os servidores da área da saúde, servidores que atendem 

o público (das demais Secretarias) e na sequência os demais cidadãos, para que se consiga testar 

o maior número de pessoas, ou seja, todos que queiram fazer o teste, para saber se está 

contaminado ou já foi contaminado, o que deixaria grande parte da população mais tranquila. 

Especialistas, inclusive a Organização Mundial da Saúde, têm se pronunciado que a testagem em 

massa é a melhor forma de monitorar a disseminação do contágio de Covid-19 e achatar a curva 

da pandemia em uma cidade. Desde o início da pandemia aqui em nosso município até a data de 

hoje, 17/08, foram realizadas cerca de mil e quinhentos testes da Covid-19, o que representa 

aproximadamente cinco por cento da população testada. A testagem tem ocorrido, 

principalmente, em pessoas que têm os sintomas e buscam atendimento em unidades 

hospitalares. Porém, verifica-se que há uma alta possibilidade de subnotificação dos casos, visto 

que muitas pessoas são assintomáticas ou pré-sintomáticas, mas mesmo assim transmissoras. Em 
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relação à política de testagem em massa na população das cidades, não foi encontrada nenhuma 

restrição, repito, nenhuma restrição, nada que barre tal iniciativa. Inclusive se tem 

recomendações desde o início da pandemia que seja realizada a testagem em massa e desde o 

mês de julho cidades já adotaram a política e iniciaram os testes na população. E nós, aqui da 

região, seríamos os pioneiros. O município de Flores da Cunha poderia ser o pioneiro na 

testagem em massa. Pode-se citar algumas cidades onde já iniciaram os testes em massa da 

Covid-19 na população, entre elas: Venâncio Aires; Lajeado; Bauru; Turvo, primeiro município 

da região do Vale de Araranguá, que iniciou as testagens em 16 de julho com os servidores 

públicos municipais e policiais militares que atuam na linha de frente do combate à Covid e, 

posteriormente, aos demais cidadãos que quiserem, visto que eles não são obrigados, mas sim 

convidados; e Goiânia, que desde o dia 05 deste mês já identificaram mais de duas mil pessoas 

com o vírus ativo no organismo. Assim, com a testagem em massa, pode-se identificar e mapear 

os maiores focos para que, posteriormente, sejam implementadas medidas a fim de conter e 

evitar novos contágios no município, garantindo o monitoramento da circulação do vírus. Ainda, 

com tal medida, espera-se que as pessoas que testarem negativo ou já tiverem sido contaminadas, 

se mantenham seguras e confiantes para sua atividade laboral, inclusive ajudando a movimentar 

positivamente a economia sem maiores receios. E as pessoas detectadas com o vírus ativo no 

organismo, sejam obviamente monitoradas dia após dia em isolamento. Evitando, né, o que 

acontece nos finais de semana, Vereador Pedro. Então essas são as indicações propostas por 

mim, nesta semana, e por serem de grande importância para os momentos que estamos vivendo 

no dia de hoje, espero que sejam consideradas viáveis pelo Poder Público Municipal. Por ora era 

isso. Agradeço mais uma vez o Vereador Pedro, pela cedência da parte do seu tempo na tribuna. 

Muito obrigada pela atenção de todos e uma boa semana! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Agradeço aos Vereadores Pedro e 

Claudete pelas suas manifestações. No momento passo a palavra, então, ao Vereador Samuel de 

Barros Dias para seu tempo no Grande Expediente.  

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

Vereadores. Eu aqui com essa máscara lilás, hoje dentro do mês Agosto Lilás, né, e também com 

uma canequinha aqui personalizada e eu quero agradecer, eu recebi de presente isso aqui de, de 

amigos que trabalham com esses afazeres aqui e acompanhando uma live que nós fizemos 

durante a semana no nosso perfil pessoal falando sobre o assunto do Agosto Lilás, violência 

contra a mulher, eles me presentearam e eu fiquei muito contente, né, mas agora eu vou tirar. 

Então quero agradecer aqui de público e essa é a campanha que nós estamos aí nesse mês dentro 

esta Casa, o Executivo, enfim, as pessoas que estão se mobilizando, a comunidade em geral 

falando sobre este assunto. Mas hoje eu não vou falar sobre o Agosto Lilás, até porque nós já 

falamos bastante e estamos levando essa comunicação não apenas dentro do mês de agosto, mas 

em, e vamos continuar, né, todos os meses falando sobre essa temática. E estamos sendo muito 

procurados para orientação para as pessoas não só da nossa Flores da Cunha, como de cidades 

circunvizinhas que nos pedem orientação, o que fazer, como fazer, a quem recorrer e tem sido 

muito legal. Eu acredito que não só eu, né, outros que estão envolvidos, a Sandra Camargo, a 

Jaque também aí que tem se levantado nesse sentido, então isso é muito importante de nós 

falarmos sobre isso. Mas quero, nessa noite, trazer aqui duas informações muito importante, 

acredito que a maioria já saiba, mas é de fundamental importância que nós venhamos a falar 

sobre esse assunto também, né, porque existe um, uma programação fundamental e importante 

que o nosso município aconteça. Lendo o jornal O Florense deste, dessa semana passada, de 

sexta-feira, né, noventa dias que estamos aí ao, agora não mais, né, que sexta-feira pra cá, dia 16, 

a eleição vai ser dia 15 de novembro, né? Então já estamos aí oitenta e seis, oitenta e sete dias da 

eleição. Mas o jornal ele traz uma importante informação pra nós leitores e nós agentes públicos, 

e aqueles que vão querer, né, que vão colocar o seu nome à disposição para administrar o nosso 
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município, aonde as entidades ou parte das entidades vivas do nosso município ali são 

perguntadas qual vai ser o grande desafio, qual vai ser a principal função que o prefeito de 2021 

a 2024 precisa ter. E achei de grande valia o que o jornal O Florense o fez, fazendo assim essa 

comunicação tão importante. Claro que são apenas duas perguntas e são bem objetivas e 

conclusivas, mas já deu pra ter uma ideia o que espera o Centro Empresarial, o que espera o 

CDL, o que espera o Sindicato Rural, o que espera as entidades que ali se manifestaram acerca 

do próximo prefeito de Flores da Cunha, aquele que vai ter, né, a caneta na mão, que vai nos 

representar e que vai estar com a confiança da maioria dos munícipes e vai ser o prefeito de 

todos os munícipes de Flores da Cunha, independente de qual partido seja, independente de que 

tamanho seja, idade seja, que cor ele tenha, ele será o prefeito de todos, okay? Então quero 

parabenizar aqui o jornal O Florense. E dentro desta leitura que fiz e dentro dessa, das perguntas 

que foram ali esclarecidas, eu vejo que é fundamental o planejamento. Concordo aqui quando o 

Colega Vereador Pedro comentou da importância do planejamento. Eu acho que o planejamento, 

nós que estamos aqui, passou por nossas mão, passou por cada comissão, passou por cada 

presidente de comissão, por cada vereador os planejamentos que o Executivo mandou para cá e 

concordo que nós precisamos de mais planejamento sim sobre várias áreas. E dentro disso eu 

quero trazer essa informação que muito, muito me alegrou, achei muito importante, da 24ª 

Surdolimpíadas de Verão, vocês ouviram isso? Prestaram atenção? Mas é o ano que vem, exato? 

Isso se chama planejamento, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que se planejar, porque 

virão mais de cem países para a nossa região, serão representados. Realmente é a primeira vez na 

América Latina, então quero desde já parabenizar o Executivo, parabenizar a, os envolvidos 

dentro disso. Caxias é que vai sediar juntamente com Flores da Cunha e Farroupilha, né? Então 

será muito importante pro nosso município em todos os sentidos. Quando falo em todos os 

sentidos falo de forma econômica, Vereador Clodo, porque vai movimentar a economia do nosso 

município, vai fomentar principalmente o turismo do nosso município, essas pessoas que vão 

estar Farroupilha, Caxias do Sul e Flores da Cunha. O investimento que nós precisaremos ter não 

somente do Poder Executivo, mas também da iniciativa privada para acolher as pessoas que aqui 

vão estar, como a, o planejamento das nossas ruas, o planejamento da nossa segurança, enfim, 

planejamento, Vereador Pedro. Planejamento. Vai ser fundamental e importante que nós 

tenhamos esses investimentos. E eu já tenho dito, falei em outras oportunidades, não somente 

nesta Casa, mas aonde nós temos sido convidados a poder falar um pouco sobre as políticas que 

defendemos, sobre as políticas que entendemos e discernimos que são importantes pro nosso 

município, que o planejamento é fundamental e o investimento em pessoas vai ser um dos 

maiores investimento que o próximo prefeito terá que fazer. Terá que fazer. Não se desfazendo 

da educação, não se desfazendo do, das obras, não se desfazendo da saúde de forma alguma, mas 

investir nas pessoas, na qualidade de vida das pessoas, a saúde das pessoas. Porque pós-

pandemia nós vamos ter alguns problemas que ainda nós não estamos sentindo, embora aqueles 

que acompanham alguns técnicos da área da saúde mental principalmente, da área da psicologia, 

eles já estão analisando, já estão pontuando que teremos problemas sérios nessa área, pessoas 

que estão... Nós estamos aí a cento, mais de cento e vinte dias, né, dentro desse processo de 

pandemia, então algumas pessoas aparentemente estão bem por fora, Vereadora Claudete, mas e 

a mente como está? Como é que está a mente? Pessoas que estão trancafiadas dentro de casa, que 

estão com medo super alto das informações às vezes contraditórias e assim por diante da mídia, 

não vou entrar nessa questão, mas os técnicos da área psicológica já estão falando, já estão 

mostrando que o investimento precisará ser nessa área, que são as doenças psicossomáticas. 

Então nós vamos saber disso, vamos ter que planejar isso. A área da saúde vai ser importante, a 

área social vai ser importante, então vamos ter que pensar em todas essas coisas. E o próximo 

prefeito, já estou aqui dando uma dica, já estou aqui como representante da comunidade e 

fazendo coro àqueles que não estão representados no jornal, ali são as entidades vivas falando 

sobre aquilo e as pessoas? E a comunidade, né? E aqueles que estão, que não tem o plano de 
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saúde, que estão lá no, no posto de saúde, que as vezes estão com uma doença física, mas na 

realidade ela não é física, ela é mental, né, devido as situações. Então é importante que a gente 

invista nisso e essa Surdolimpíada ela vem pra mostrar e agregar e trazer pro nosso município, 

pra nossa região e especial pro nosso município de Flores da Cunha a importância do 

planejamento, a importância da inclusão e da valorização das pessoas, porque é isso que, ela é 

um esporte, quem gosta de esporte aqui? Tem o nosso amigo do Juventude ali que gosta muito 

de esporte. O esporte inclui, ele é inclusivo. Então é uma modalidade, são diversas modalidades 

de esportes que vão estar sendo desenvolvida na nossa região, no nosso município por pessoas 

extremamente especiais, né? Isso vai incluir, nós vamos poder fazer, Vereador Moacir, poder 

levar nossa família e ver uma modalidade diferenciada. E é a 24ª, não é algo novo não. É algo 

grande, é algo importante. Não é algo pra desvalorizar, pelo contrário, é pra valorizar. São 

pessoas extremamente especiais que vão estar desenvolvendo atividades esportivas no nosso 

município, que vai fazer com que os nossos filhos comecem a olhar diferente pras pessoas. Eu 

creio que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, que a nossa comunidade 

comece abrir cada vez mais e mais essa questão da inclusão, da valorização, da parte humana! 

Não que nós não tenhamos isso, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é preciso 

investir cada vez mais e mais nessas questões. Então eu parabenizo aqui o Prefeito Lídio 

Scortegagna que, desde já, já traz pra Flores da Cunha juntamente com a Secretária da Educação 

que faz parte dentro da comissão, a Secretária Ana Paula Weber, juntamente com o Chefe do 

Departamento de Esportes, o Antônio Ingles, né? E eles estavam me comentando que haverá 

cursos gratuitos que serão desenvolvidos pela UCS. Quem quiser e acho importante, nós vamos 

estar divulgando aqui nessa Casa também, acredito que a Casa estará também fazendo isso, mas 

eu, como Vereador, estarei divulgando quando esses cursos estiverem de forma gratuita, que é o 

braile internacional. Então é um curso que também vai qualificar pessoas que vão estar 

devidamente, que querem estar inseridas nesse momento tão especial e não posso dizer único, 

mas poderá ser, né, porque é a primeira vez que vai estar na América Latina e vai ser 

desenvolvido na nossa região. Então isso é muito interessante, eu acho uma política pública 

fantástica e fundamental de inclusão e o esporte ele faz parte disso, né, o Breginski que trabalhou 

nessa área, é verdade, né? Ele inclui, ele traz a família, ele traz o pai, ele traz todo mundo, então 

é muito importante a gente investir bastante nessas questões de inclusão, valorização da família, 

valorização das pessoas, incluir as pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém, independente 

que possamos ter necessidades especiais diferenciadas, mas nós somos humanos e nós temos que 

nos valorizar as, as diferenças de cada um, isso é muito importante. Então quero aqui parabenizar 

nesse sentido, mostrando um planejamento. Planejamento esse que vai sim, o próximo prefeito 

vai precisar de uma boa equipe, vai precisar de pessoas pensantes. Não apenas no momento, 

Vereador César, não apenas no momento. Tem que se pensar pra frente, olhar pra frente e 

planejar, planejar o nosso município não somente em questões pontuais e momentâneas, mas 

cinco anos, dez anos, vinte anos, trinta anos nas áreas que o nosso município tem vocações. O 

turismo é uma delas, eu poderia aqui falar sobre várias, várias, várias áreas do nosso município, 

assim como os demais vereadores têm esse conhecimento, tem essa informação. Então é 

importante, porque passa nesta Casa o planejamento, Vereador Moacir, passa nesta Casa o 

planejamento. O que o Executivo planeja, o que o Executivo pensa passa tudo por essa Casa e 

nós somos avaliadores. Nós processamos, avaliamos se achamos interessante ou não, né, se 

gostamos ou não, então a gente avalia. Passa por todo o processo da Casa, comissão e aquela 

coisa toda, votação e nós somos favoráveis. Então estamos vendo que o próximo prefeito, como 

ali destacado está no jornal O Florense, aquele que ocupar essa cadeira tão importante no nosso 

município, essa pessoa realmente pense município, essa pessoa tenha uma visão de 

planejamento. Não quero aqui rasgar a seda, mas o nosso Prefeito Lídio Scortegagna tem se 

mostrado uma pessoa extremamente competente nessa área e nós precisamos de pessoas que vão 

além. Ele elevou extremamente o patamar, né? Ele elevou, isso é bom. Cada prefeito do nosso 
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município foi elevando o nível, elevando o nível, elevando o nível e a nossa comunidade soube 

escolher de forma, de forma exemplar. Essa é a palavra certa, exemplar. Nós somos um 

município que temos representantes exemplares na nossa região. Então que aqueles que vão se 

colocar à disposição, estão se definindo esses nomes, que nós posamos, que seja qual aquele que 

ali sentar na cadeira que tenha todo o apoio, que tenha os votos necessário e acima de tudo tenha 

um compromisso com toda a comunidade, dentro de tudo aquilo que se representa um prefeito 

do Executivo. Assim como nós, como representantes aqui no Legislativo vamos estar avaliando 

ou não, porque o sucesso do Executivo também é o sucesso do Legislativo. Às vezes queremos 

falar mal de lá, mas nós temos que olhar para cá. Aqui passou, aqui também passou, então nós 

somos corresponsáveis também pelo sucesso ou pelo fracasso. Então é bom todos nós 

colocarmos, inclusive como “cidadões”, né? Se escolhermos bem, teremos bom representantes, 

se escolhermos mal, teremos mal representantes. Vizinhos nossos mostraram isso, que quiseram, 

fizeram as mudanças que acharam interessantes e aí? Então nós temos que saber disso, que às 

vezes é muito fácil pontuar e julgar uma única pessoa. Não, tem todo um, um histórico, então a 

gente tem que ter todo esse cuidado. E nós como representantes da comunidade aqui, 

Vereadores, como o Vereador Pedro aqui comentou, estamos aqui até dezembro de, 31 de 

dezembro de 2020 e aqueles que vão se colocar à disposição, aqueles que estão aqui nessa noite 

também que vão estar se colocando no pleito, vão estar aqui representando a comunidade e, 

desde já, já vão, né, se inteirando nesse sentido, que precisamos sim fazer a diferença no nosso 

município, juntamente com o Executivo, juntamente com o Legislativo, com o Judiciário, com a 

Brigada Militar que tem feito um trabalho fantástico nesse sentido. Então o nosso município é 

um todo, com todas as entidades viva do nosso município, isso é muito importante e expressivo. 

Então nessa noite eu, o que eu quero deixar a cada um de vocês que estão aqui, quero agradecer a 

presença do jornal O Florense, na pessoa do Rouglan; a Sandra Camargo, ex-conselheira tutelar, 

suplente de conselheira tutelar, ex-presidente do CDL, né, então uma pessoa ativa no nosso 

município que tem se colocado à disposição nesse momento; a todos que nos prestigiam nessa 

noite; Cecconello, que mais uma vez aí nos prestigia; o suplente de vereador Bassani, que está 

conosco aí mais uma vez, muito obrigado da presença. Senhor Presidente muito obrigado, uma 

boa-noite a todos, fiquem com Deus e boa semana a todos!     

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Agradeço, Vereador Samuel de 

Barros Dias. Nesse momento passo a palavra ao Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, pessoas 

já cumprimentadas, sejam todos bem-vindos! Gostaria até de pagar um gancho aqui do Vereador 

Samuel, do Vereador Pedro, né, que fala em habitação, né, Pedro com toda a razão, né? Eu 

acredito que não há quem não se preocupe com o próximo, né? Eu me lembro aqui do saudoso 

Ângelo Araldi que teve lá, muitos daqui nem conheceram, acho que o Pedro, Vereador Pedro 

nem conheceu, foi prefeito desse município e nós tínhamos aqui a vila Brito que podia ser uma 

favela, né, e quantas, o Bassani que o diga, né? E quantas pessoas foram assentadas, né, embora 

naquele, naquela época muitos eram contra. Eu era um estudante, vinha assistir as sessões nessa 

Casa e via, naquela época, vereadores contra aquisição de um empreendimento que viria zerar as 

favelas do município de Flores da Cunha, né, porque era o início, né? E quantas milhares de 

pessoas hoje não vivem no bairro União, né? E então foi feito ali aquelas primeiras casas que 

foram feitas, habitações populares. Depois se fez no Pérola, depois foram feitas lá em Nova 

Roma, depois foi aqui pro Granja União, pro Granja União não, pro União novamente. Então só 

nessa última, na última Administração agora eu acredito que mais de trezentas famílias estão 

sendo assentadas, né? E é claro que aquelas casas lá elas devem ser, quando a gente fazia parte 

do Funhap, né, Vereadora Claudete, a Câmara de Vereadores fazia parte do Funhap, que era o 

Fundo Nacional da Habitação, né, e naquela época pra encontrar alternativas pra tentar encontrar 

um lar pra essas famílias que estavam na fila de espera e que não tinham recursos. E que bom 
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que hoje o Município está passando por essa situação de, assentando, né? Aquela fila que 

tínhamos estamos agora praticamente, não zerando ela, mas colocando essas pessoas, né, que 

mais necessita. Então é claro que ali necessita, né, de uma benfeitoria, de umas reformas e a 

gente sabe. Nós temos também uma notícia muito importante que foi feito a licitação pra estrada 

Velha, né, e muitos nos cobram durante a semana, durante o mês, ó, foi feito a licitação, quando 

é que inicia as obras, né? No momento que foi dado a liberação pra abertura de processo 

licitatório tem a empresa vencedora. A empresa vencedora depois toda a documentação se envia 

novamente à Brasília, Ministério das Cidades, para que seja homologado, que seja certificado, 

né, a empresa credenciada, homologada pra iniciar as obras. Nós tivemos aqui, e ainda bem que 

nós temos representantes lá em Brasília, a Silvana, né, a tia do Éverton, né, que é assessora 

parlamentar lá do Deputado Osmar Terra, na última quinta-feira, então, conseguimos que o 

Ministério liberasse. Já liberou o dinheiro. Na sexta-feira já estava uma parte depositada, porque 

depositam conforme, duas, duas, é, então acabam depositando pra dá início e depois conforme o 

andamento da obra a Caixa Econômica vai pagando a empresa vencedora da licitação. Eu 

acredito na quarta-feira, né, quarta-feira dessa semana, então, será dado o início ou pelo menos o 

pontapé inicial da abertura das pontes, do processo da pavimentação da tão sonhada estrada 

Velha. Então isso também é planejamento, Pedro, né? Se pensou há muito tempo, né, e hoje, 

então, quem planta colhe os frutos do dia de amanhã, né, então temos que fazer isso, temos que 

semear para colher. Há muitos que não semeiam e querem colher. Semeiam vento e querem 

colher o que? Frutos, dificilmente. Colhem tempestade. Então isso é uma semente que foi 

plantada há muito tempo atrás e agora, então, temos essa boa notícia. Também gostaria de 

parabenizar a todos os doadores de sangue que hoje foram até o Salão Paroquial, mais de setenta 

e cinco pessoas foram lá, se prontificaram. Eu era, eu não sabia da, da, que, que tinha que fazer 

agendamento, fui pra doar sangue, mas já tinha a equipe já com hora marcada, então fica pra 

uma próxima etapa. Então o Banco de Sangue esteve aqui com uma estrutura invejável no Salão 

Paroquial, aonde mais de setenta e cinco pessoas foram coletado sangue, então, pro nosso Banco 

de Sangue de Caxias do Sul. Então parabéns aos doadores, né, e, e a iniciativa, né? A Secretaria 

da Saúde, então, que estava à frente disso e dando todo o suporte necessário a esse momento. 

Também como não podemos fazer festas ainda no interior, mas o Pedro disse que, Vereador 

Pedro disse que tinha futebol ontem. Eu não sei aonde, né, não fui convidado pra esse jogo, né, 

mas certamente fizeram, fizeram clandestino que nem Caxias fazem as festas, fazem 

clandestinas, né, onde tinha quinhentas pessoas na sexta-feira à noite, né, nos bairros da cidade 

também tem, então é o extravasar que o Vereador Samuel coloca aqui, né? Muitas vezes já há 

cinco meses, né, aquela energia toda, né, represada, então tem que extravasar no futebol, nas, nas 

festas que hoje são proibida. E ontem nós tínhamos lá em São Roque também que acabaram, a 

festa de São Roque, hoje é dia de São Roque, né? Foi feito lá também, então, o almoço e era 

entregue. E depois do pedágio, pra não pagar pedágio pra ir até lá pra retirar a comida, né? Então 

tinham os pontos de coleta, de coleta da, de ir retirar a refeição, aí fomos lá. Parabenizar aquela 

comunidade de São Roque que muito bem organiza as suas festas, né, parabéns pela qualidade, 

né, estava tudo muito bem. Nós tivemos também lá em Otávio Rocha, né, que foi feito pro Lions. 

Gostaria de deixar aqui o resultado que tivemos naquela última, aquele último menarosto, que 

era beneficente, foram repassados 14 mil à Liga Feminina de Combate ao Câncer, mais sete mil 

ao projeto Mão Amiga, mais sete mil à Apae e mais dois mil à Missa dos Louvores, né, de 

Otávio Rocha, mil e quinhentos, Missa dos Louvores, então ficando ali em torno de vinte e nove 

mil e quinhentos reais. Então é importante também, porque pegar o almoço pra almoçar em casa 

e dá resultado. Então essas entidades sobrevivem com doações da comunidade. Então agradecer, 

Barp, né, nós que somos parte do Lions, quanto é importante fazer a diferença, se doar, né? Nós 

temos, as obras não pararam durante essa semana, né, muitas obras estão sendo feitas ainda, né? 

Nós tivemos a conclusão lá na Parada Cristal, que foi feita, né, Presidente, juntamente com a 

Prefeitura de Caxias, fez a sua parte no município de Caxias, porque na Parada Cristal lá, nós 
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temos, do outro lado da BR-116 tem um vilarejo lá que pertence a Flores da Cunha, nós 

atravessamos, mas tem um outro lado, que é ao lado de cá, que pertence a Caxias, então tinha 

que ser uma obra entre as duas prefeituras. Então um acabou fazendo a sua parte e o outro então 

está concluída. Agora, dos Maurina até a BR-116, até a Berti lá, Ivete, né, agora tem a São João 

que interliga a estrada velha, certamente aquela região vai estar 100% atendida logo logo, né? 

Então o quanto é importante às vezes buscar os recursos pra investimento em obras. O nosso 

Município, devem ter vistos os resultados aí, né, além da pandemia, se sacrificou algumas obras, 

mas nunca deixou faltar dinheiro, Vereadora Claudete, pra, pra saúde, né? Temos lá que uns 

questionam que tem que tirar o lonão do meio da rua, ele custa doze mil e quinhentos reais por 

mês, né, todas as triagem, todas as, os testes, todos são feito lá. Se uma pessoa tivesse 

contaminado, ela pode comprometer toda a equipe da saúde da unidade básica do centro. Então é 

um cuidado que se tem! Então existe muita, ah, vamos tirar, vamos economizar o dinheiro! Mas 

vamos economizar o dinheiro e aqui a pouco nós temos que fechar a unidade básica por ter a 

contaminação, Silvio, de todos os funcionários que estão lá pra atender a população de Flores da 

Cunha. Eu sei! Vi nas redes sociais que uns questionam, ó, estão pagando! Não! É só consultar 

no Portal de Transparência que existe o valor que está sendo pago e o porquê que está sendo 

deixado aquele espaço. É justamente pra preservar as pessoas que estão cuidando da saúde. 

Então hoje, temos testado ali cinco por cento da população, que é, é a população de mais de cem 

municípios do estado do Rio Grande do Sul que foi testado em Flores da Cunha, porque tem 

população que não tem essa, esse número de habitantes, né? E todos os serviços essenciais foram 

feito exames, né, os testes foram feitos. Então eram os supermercados, eram padarias, eram 

farmácia, eram profissionais da saúde, eram atendentes de postos de combustível, eram aqueles 

serviços que estavam dentro dos serviços essenciais do Governo do Estado, todos eles foram 

testados, né? E eu acredito que o Município está fazendo a sua parte, né, e bem-feita por sinal, 

né, sendo elogiado. Por isso que hoje nós estamos, o Governador decretou bandeira vermelha na 

sexta-feira e o nosso município vai continuar com bandeira laranja, por quê? Porque estamos 

fazendo o dever de casa. Nosso hospital graças a Deus está com poucas pacientes lá dentro, 

aquela pessoa que estava na UTI está melhorando, vai graças a Deus é as orações, vai melhorar, 

vai vir pra casa. Então, com isso, nós estamos cuidando da nossa população, que é nosso dever, 

né, Pedro? Então, e é claro que existem sempre os apontamento, as críticas, devia ter feito isso. 

Comentar o jogo depois que ele aconteceu, que nem ontem o jogo do Inter, comentar que o 

técnico devia ter feito isso, isso e aquilo depois do jogo concluído é mais fácil do que prever, né? 

Então gostaria de deixar essa informações, Colega Presidente. E no mais, era isso. Tenhamos 

todos uma boa semana! Muito obrigado!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Moacir Ascari 

pela sua manifestação. Encerrado o Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos 

para organizarmos a pauta da Ordem do Dia. Desde já, solicito a todos os líderes de bancada que 

se posicionem aqui à Mesa Diretora, por gentileza. (Intervalo).  

ORDEM DO DIA 

Está em pauta o Projeto de Lei nº 045/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$17.000,00”. 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. 
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. A palavra 

está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas já 

cumprimentadas anteriormente. Nós estamos autorizando então a abertura de crédito adicional 

especial no valor de 17 mil reais do, dos cofres do Município então, para quê? Para fazer uma 

revitalização no nosso símbolo maior do município de Flores da Cunha, tombado como 

patrimônio histórico, que é a nossa torre. Nossa torre que completou, né, completou 70 anos de 

existência. É um dos maiores símbolos da região, eu diria da América Latina, né, na, na sua 

grandiosidade. E se nós não cuidarmos, né, não fazermos a, a manutenção, os restauros 

necessários, aqui a pouco vai ficar um custo mais elevado. Até então ele era única e 

exclusivamente da Mitra. Agora, o Município é também, ele é patrimônio histórico cultural do 

município de Flores da Cunha, né? Então nós estamos autorizando o repasse desses 17 mil reais 

e a Mitra, né, a nossa Paróquia também entra com uma contrapartida desses valores, né, com 10 

mil reais, né? Isso, né? E certamente, no momento que for feito a iluminação, né, que foi tão 

solicitada nesta Casa, né, pra nós darmos cor, né, darmos vida a nossa torre imponente, que 

representa o vigor de um povo alicerçado em seu labor, está no hino do município de Flores da 

Cunha, certamente isso nós precisamos aportar mais recursos, porque é uma referência, é um 

ponto turístico do município de Flores da Cunha. Quem vem a Flores da Cunha não deixa de 

visitar a nossa torre, né? Certamente, com isso, logo após será feita então um roteiro de visitas, 

né, até o topo da nossa torre. Quem já teve a oportunidade de subir, né, até o topo da torre, tem 

uma vista belíssima da cidade de Flores da Cunha, então nada mais justo de nós cuidarmos do 

patrimônio histórico e cultural do município de Flores da Cunha, que agora é tombado, né, e 

fazer os reparos, os restauros necessários que necessitam. Então sou totalmente favorável a esse 

repasse, essa inclusão e essa abertura de rubrica então da... Era isso.  

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

presentes. Só gostaria de destacar que, de antemão, este valor que estaremos provavelmente 

aprovando nesta noite, ele é de momento apenas para elaboração do projeto, não em si na 

aplicabilidade na reforma em si, né, no restauro, então é um valor significativo, até algumas 

pessoas da comunidade nos questionaram a respeito deste valor. Mas justamente, pela 

preciosidade e a individualidade que existe neste bem público, agora também tombado pelo, 

como patrimônio histórico do nosso município é que se buscou contratar, né, profissionais 

amplamente capacitados e habilitados para desenvolver este, este projeto de restauro. Então esse 

tipo de serviço ele se torna mais caro também, então a gente aprova, também sabendo desta 

contrapartida, este empenho também da nossa Paróquia muito envolvida em tornar cada vez mais 

bonito também o nosso campanário. Então somos favoráveis a esta proposição.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão. Gostaria de endossar as palavras dos 

vereadores que me antecederam e dizer da importância do restauro deste campanário. No 

momento, como já foi colocado, nós estamos aprovando a destinação deste valor para o projeto, 

né, que futuramente será utilizado na restauração do campanário da Igreja Matriz. Eu assistia 

hoje, na RBS TV, os municípios da região investindo pesado no turismo, né, ainda mais pós-

pandemia, né, que as pessoas estão ávidas por passeios, por visitar lugares diferentes. Então eu 

penso que esse projeto, e depois obviamente, né, a restauração desse campanário também, vem 

em uma ótima hora, né, é um outro ponto turístico que vai ser visitado. E eu gostaria de lembrar 

que é uma proposta trazida pela Paróquia, né, Nossa Senhora de Lourdes. A primeira pessoa que 

conversou sobre, sobre este assunto comigo foi o Bruno Debon, que trazia essa proposta e trouxe 

essa proposta até o Prefeito Municipal, ainda no início do ano passado, e que agora se efetiva 
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então neste projeto de restauro. E nós somos com certeza totalmente favoráveis a este projeto, 

Senhor Presidente.  

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

que nos acompanham nessa noite. Dizer de que falar do nosso campanário é falar de patrimônio, 

é falar de história, é falar de futuro, é falar de turismo, é falar de encanto. Em outubro do ano 

passado, estivemos na cerimônia, acredito que a maioria de nós vereadores estivemos na 

cerimônia do tombamento da, desse bem que é o campanário de Flores da Cunha. Acompanhei, 

por determinado tempo, um pouco os trabalhos da restauração do Casarão dos Veronese, claro 

que era um trabalho diferente, lá era mais restauro, né, um restauro mais profundo, né, e que 

necessitava aquela obra. Mas a gente sabe da qualidade dos profissionais que lá trabalharam e 

com certeza os profissionais que serão contratados aqui, para aplicar serviços no nosso 

patrimônio, no nosso campanário com certeza tem alta qualidade. Então hoje, a gente está 

fazendo a nossa parte, aprovando esses valores que serão destinados ao projeto, que com certeza 

trará muita beleza, trará muito bom agouros pro nosso município, trará turistas, trará pessoas que 

vem visitar, porque a gente sabe da importância que o nosso campanário tem para Flores da 

Cunha. Algo que é mencionado no hino, que se firma, que escreve a passagem pelo nosso hino, 

com certeza é que vai ficar para sempre. Então é mais, mais do que nunca a gente sabe da 

importância que a gente tem em preservá-lo e torná-lo cada vez mais bonito. Então somos 

amplamente favoráveis, Senhor Presidente.    

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu também sou amplamente 

favorável. O campanário é um dos nossos, das nossas construções no município que se destacam, 

né? Nós tivemos exemplos, que nem, que nem foi comentada da Vereadora Claudete, 

investimentos privados de outros estados que vem aqui no nosso Rio Grande do Sul investir no 

turismo. Então nada mais justo que o Poder Público, se unindo à iniciativa privada, que no caso é 

a nossa Igreja Matriz, pra restaurar este monumento, que é sim, o maior cartão-postal da nossa 

cidade. Ele é identificado em todo o país como a maior construção em pedra basáltica, né, talvez 

até da América Latina. Então nós temos que sim que reconhecer, que manter essa estrutura e, que 

nem eu falei, o Município tem que apoiar essas iniciativas pra nós trazermos cada vez mais o 

turismo pra nossa região. Então com esse restauro, com essa estruturação nova do campanário, 

com certeza vai elucidar muito a nossa cidade perante o estado e o país inteiro. Então sou 

amplamente favorável.  

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

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

os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Nova Redação ao Projeto de Lei nº 045/2020... 

Perdão! Corrigindo: Projeto de Lei nº 045/2020 aprovado por unanimidade. 

Está em pauta o Projeto de Lei nº 046/2020, que “Autoriza a municipalização de trecho da 

Rodovia Vicinal VRS-814 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. Parecer da Comissão de Finanças e 

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

e Direitos Humanos: Favorável. 

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

está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, projeto de lei muito importante para o 

município de Flores da Cunha e Nova Pádua. Então nós estamos hoje, o Estado já não consegue 

mais dar a manutenção necessária e os cuidados necessários às nossas rodovias, às nossas VRSs. 
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Dias atrás, nós já aprovamos nesta Casa a municipalização da estrada que leva à Otávio Rocha, 

né? Ainda não foi aprovado na Assembleia Legislativa, né, que deve ser votado por lá 

posteriormente para o Município ter a concessão depois pela manutenção e serviços, cuidados 

com a rodovia. Eu me lembro quando estive na Secretaria do Transporte, juntamente com o 

Prefeito Municipal, solicitando as benfeitorias da VRS-814. Num primeiro momento nós 

solicitávamos a repavimentação dela e, posteriormente, nosso município de Flores da Cunha 

receberia, né, essa estrada para o cuidado da Municipalidade. Num segundo momento, 

juntamente com os Colegas Vereadores, nós estivemos lá, e com o Presidente da Câmara de 

Vereadores de Nova Pádua, assumimos o compromisso que dentro da manutenção, conservação, 

restauro, né, repavimentação da VRS-814, logo após, o Município de Nova Pádua assumiria a 

sua parte e o Município de Flores da Cunha que tem a maior parte, que é 8,53 quilômetros, né, 

8,59 quilômetros, que pertence ao município de Flores da Cunha, nós até pedimos a 

contrapartida, pedimos outras, os prédios que hoje estão sendo utilizados, né, pelo Município, ali 

onde é que foi instalado, agora, Conselho Tutelar, né, e pedimos outras cedências de salas 

também, e o Estado cedeu ao Município. Então com isso, nós estamos autorizando essa 

municipalização, que primeiro passa pela Câmara de Vereadores do município a aceitação ou 

não da municipalização e, depois, a Assembleia Legislativa faz a segunda votação, e aí vai pra 

sanção do Governador do Estado. Nós sabemos que ela vai precisar de reparos, restauros depois. 

Mas até então ela sempre esteve abandonada, né, era cachorro sem dono. O Município tinha que 

tapar os buracos, tinha que fazer a limpeza, a roçada. Então sendo do Município, certamente ela 

vai ser bem cuidada. Então sou totalmente favorável à municipalização da VRS-814, que assim 

como se dá a manutenção nas outras estradas do município, aquela estrada será cuidada porque 

lá nós temos o escoamento de produção muito grande do município de Flores da Cunha. E Nova 

Pádua também, fazendo a sua parte, nós estaremos integrando as duas cidades para o turismo 

também, que é muito importante também. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Uma alegria poder estar creio que 

aprovando este projeto, uma vez que é uma reivindicação já há um tempo da comunidade, 

porque esta via, além de fazer a ligação entre Flores da Cunha e Nova Pádua, também ela 

interliga vários, várias comunidades aqui que pertencem a Flores da Cunha. Então nunca 

podemos avaliar apenas como uma questão de um ônus a mais, um gasto a mais que o Município 

terá justamente por isso, por ser este, essa importância no escoamento da produção, como dito, 

esta rota turística que vem se consolidando cada vez mais principalmente aí na região do 

Alfredo, que vem fazendo um trabalho muito forte, e cada vez mais as vinícolas principalmente 

estão se preparando pra receber de fato o turista agora, depois deste período de pandemia, né? 

Então estão fazendo um trabalho muito significativo. Então além das vinícolas, da produção 

agrícola também muito grande ali nessa região, acredito que o, todo, toda essa comunidade 

precisa ter uma via em condições de tráfego aí, de trânsito, pra que a gente tenha cada vez mais 

condições, além do turista, né? O turista, se nós tivermos uma via como estava há alguns anos 

atrás, certamente o turista não vai colocar o seu veículo, num fim de semana, numa via dessas. 

Então com certeza, desta forma, o Município vai estar podendo agir logo no início, sem deixar 

que a via chegue naquelas circunstâncias em que se encontrava. Então somos amplamente 

favoráveis. Uma pena dela não ter sido encaminhada juntamente com Nova Pádua, quando eles 

encaminharam o processo, porque ele tramitaria até mais fácil do que fazendo um município e 

depois o outro. Então o próprio Prefeito Boniatti nos colocou com esta situação de que demorou 

mais o processo de aprovação do trecho de Nova Pádua, justamente por ser apenas uma parte da 

via. Se fosse de ponta a ponta, mesmo tendo dois municípios, ela teria tramitado muito mais 

rápido. Mas estamos aí e torcendo pra que, no mais breve possível, possamos estar também 

cuidando desta via dentro do nosso município. Obrigado, Presidente.  
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VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então este projeto que nós 

recebemos aqui, na verdade o Executivo só está nos pedindo a permissão, para que esta Casa 

autorize pra firmar esse convênio com o Governo do Estado e com o Daer. Então acho nada mais 

justo, acho que ninguém aqui vai ser contrário a essa, essa questão a esse projeto. Nós não temos 

aqui o impacto financeiro, mas pro município que tem lá mais de cem quilômetros de asfalto, o 

que que custaria mais oito em acrescentar na manutenção periódica durante o ano, né? Com 

certeza, daqui a alguns anos, terá manutenção, terá algum custo em cima do, dessa estrada. Mas 

eu tenho certeza que as pessoas que utilizam esse trajeto serão recompensadas pelo Município, 

através dos seus impostos, através dos seus investimentos, o Município dá a sua contrapartida. 

Então a, da minha parte com certeza a gente vai autorizar o Executivo a firmar esse contrato e, 

depois, o Município vai, juntamente com a estrada de Otávio Rocha, manter essa via que é 

importantíssima pro nosso deslocamento. Então já, de antemão, eu sou favorável também à 

liberação.   

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Também gostaria de dizer que é importante a aprovação deste convênio 

com o Governo do Estado num momento em que o Município poderá, após a liberação, assumir, 

né, a manutenção e a sinalização desta via. Nós cansamos de ouvir reclamações dos, dos usuários 

dessa via, dos moradores da redondeza, da falta de segurança, da falta de manutenção, da falta de 

sinalização desta via. Um dos grandes pedidos em época de campanha eleitoral, principalmente 

me lembro lá da capela São Paulino, é a construção de uma rótula, né, de acesso pra dar mais 

segurança aos moradores daquela, daquela localidade. Então com o Município assumindo, né, o 

controle, enfim, o cuidado desta via, futuramente será possível então atender também uma das 

demandas mais importantes da capela São Paulino, que será a construção de uma rótula de 

acesso até esta capela. Então somos totalmente favoráveis, Senhor Presidente, à assinatura desse 

convênio.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, com a 

autorização nossa para o Executivo firmar esse convênio mútuo com o Estado, só temos a 

ganhar. Eu lembro bem, essa estrada foi uma das primeiras a ser pavimentada pelo interior, ainda 

em tratativas com o ex-prefeito Ângelo Araldi, né, eu lembro muito bem de, do ano que foi 

iniciado os trabalhos, que havia um ceticismo muito grande, imagina se vão começar a fazer 

asfalto pelo interior, e começando por Nova Pádua, que era o distrito então pertencente a Flores 

da Cunha. Todos esses anos ela sofreu com o tráfego pesado, intenso e seu desgaste natural que 

vinha acontecendo. Então dissestes bem, Colega Fera, de todas as tratativas que foram feitas 

junto ao Governo do Estado para recapeamento, para a colocação da sinalização daquela estrada. 

E, agora sim, esperamos que possamos tê-la para o nosso município para, quanto mais rápido 

possível, quando necessário, ser realizada as obras. Tivemos um exemplo recente da estrada de 

Otávio Rocha, que se, apenas na segunda-feira passada conseguimos a liberação da barreira que 

caiu. Não obstruía a via, mas causava um transtorno, causava um incômodo. Então ficou lá por 

uns quantos dias para podermos retirar aquela terra que caiu. E se fosse já do município de 

Flores da Cunha, com certeza seria retirado com mais brevidade possível, né, que quando que 

aconteceu o imprevisto lá do desmoronamento. Então agora, tendo para o nosso município, com 

certeza vamos ter todas essas, essas benfeitorias serem realizadas com mais presteza e 

incrementando todo o turismo, que nem foi falado aqui, do travessão Alfredo Chaves, que tem os 

investimentos altos. E Nova Pádua, com certeza a gente está acompanhando também lá todos os 

investimentos que estão sendo feito na área do turismo. Então com certeza é algo que só, Flores 

da Cunha só tem a ganhar. Somos totalmente favorável, Senhor Presidente.  

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

nos prestigiam ainda na noite de hoje. Não, não tenho tanta alegria como algum dos Colegas 

Vereadores, né? Mas é mais, é um ônus, conforme o Vereador César diz, é um ônus, mais um 

ônus que o Município tem que tomar conta, assim como já aconteceu com a escola de Mato 
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Perso, assim como vai acontecer com a, com a estrada vicinal que liga o distrito de Otávio 

Rocha, né? A demora é porque precisa da autorização, da autorização do Daer para que o 

Município vá lá, com a sua máquina, e faça o serviço. Então a gente sabe quanto essas 

comunidades sofreram aí o ano de 2014, 2015, 2016 até a repavimentação da VRS-814, que liga 

os dois municípios, né? É muito importante essa rodovia estar com qualidade de, de tráfego, de 

utilização porque aí, além de toda a produção, além de todas as famílias que residem no trajeto e 

nas estradas que circundam essa rodovia, né, a riqueza, grande parte da riqueza do município de 

Flores da Cunha e do município de, do município de Nova Pádua quase toda, né, transita por esta 

rodovia. Mas é um compromisso do Município, é um compromisso do Executivo, assim como já 

teve com a escola lá de Mato Perso, assim como já teve com o distrito de Otávio Rocha, agora 

está tendo, né, com a VRS-814. Então é muito, é muita coragem, dá pra se dizer que é muita 

coragem, são 100 quilômetros, Vereador Clodo, de uma administração só, mas tem vários outros 

asfaltos no município que também precisam ser de manutenção, precisam estar sempre, né, 

investindo recursos do Município. Então são mais oito quilômetros e seiscentos metros, né, de 

uma importante ligação e que nesse momento então o Município está disposto a assinar esse 

convênio com o Governo do Estado, né, e aguardando a Assembleia votar, o Governo sancionar 

e repassar este bem para o município de Flores da Cunha. Então também, Presidente, somos 

totalmente favoráveis.    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O Projeto de Lei 046 está em 

votação. Os Vereadores que forem favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, 

confirmem seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 046/2020 aprovado 

por unanimidade.  

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

verdade, gostaria de solicitar urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 047/2020, que autoriza o 

Executivo Municipal a contratar, por prazo determinado, servidores para exercerem a função de 

agente de combate às endemias, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público. É para substituir aquelas pessoas que hoje estão afastadas, então agente de combate às 

endemias, artigo 141.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O pedido de urgência urgentíssima 

ao Projeto de Lei 047/2020, solicitado pelo Líder de Governo, Vereador Moacir Ascari, está em 

discussão. (Nenhuma manifestação). Pedido de urgência urgentíssima, solicitado pelo Vereador 

Moacir Ascari, está em votação. Os Vereadores que forem favoráveis votem sim, os contrários 

votem não. Peço a gentileza que confirmem seus votos. (Processo de votação eletrônica). Pedido 

de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 047/2020 aprovado por unanimidade.   

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

Redação Final o Projeto de Lei nº 049/2020; para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto 

de Lei nº 047/2020; e também, para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 047/2020. Passamos, então, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado mais uma vez, Presidente! Mais uma vez saudando 

todos os presentes; à imprensa, na pessoa do Rouglan; Silvio, Sandra, demais pré-candidatos a 

vereadores também, que se encontram aqui presentes. Gostaria, embora já mencionado pelo 

Colega, mas gostaria de reforçar aqui o agradecimento da comunidade de São Roque. Ontem aí, 

estiveram realizando o almoço de uma forma um pouquinho diferente. A comunidade que 

também vem aprendendo a se reinventar, né, em épocas de pandemia, mas também as 

comunidades precisam se sustentar. Elas têm aí também as suas atividades que estão 

comprometidas, tanto a parte social como o carteado ali na comunidade, muitas vezes não estão 

conseguindo ter, né, em função de tudo isso. Então a comunidade que se uniu e de forma 
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diferenciada aí, servindo as marmitas, atendeu toda a comunidade e fez sem dúvida uma grande 

festa também no dia de ontem. Então foram mais de 200 viandas servidas, a vianda aí que 

continha o tortéi, o galeto e a maionese muito, muito deliciosos. Então na pessoa aí do Bertinho 

Piccoli, também da dona Helena que solicitaram, né, em nome de toda a comunidade, que a 

gente agradecesse a acolhida de todos que foram até aí, buscaram, embora o Bertinho e mais 

alguns estavam aí de freteiros, né? Eles pegavam lá as marmitas e vinham até depois do pedágio, 

entregavam pra comunidade, voltavam lá e sempre entregando aí a marmita quentinha, pra 

chegar em casa e só colocar na mesa e comer. Então além das marmitas, também eles serviram, 

venderam os pães e as tradicionais cucas coloniais, né, que são bem tradicionais ali, de São 

Roque, então mais de 120 cucas também foram vendidas pra toda a comunidade. E se tivesse 

mais, ainda venderiam mais, pela tradição e todo mundo querendo ajudar também esta 

comunidade. Então parabéns mais uma vez à comunidade de São Roque pela belíssima festa. E 

também aí, a gente festeja a continuação da bandeira laranja no município, então mais uma vez a 

Amesne, que assim que saiu a notícia da possível bandeira vermelha, então já encaminhou, 

através de alguns prefeitos sempre muito atentos a encaminhar os dados pra tentar manter a 

bandeira laranja aqui no nosso município, pra que o comércio possa funcionar, pra que várias 

atividades também possam desenvolver a sua função. Então dentro de todos os cuidados, de 

todas as ações preventivas, mas que também eles possam trabalhar. Então a gente fica, né, 

contente com o, as pessoas podendo trabalhar no nosso, no nosso município e na nossa região 

também. Então no mais era isso. Gostaria de desejar uma boa semana, uma boa-noite e agradecer 

mais uma vez a presença de todos.  

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

palavra Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, na verdade também, reforçando as 

palavras, já me manifestei antes, cumprimentar a dona Helena lá de São Roque, cozinheira de 

sempre, né, pelo bom almoço que nos proporcionou ontem, né, o almoço diferenciado. Passar 

pelo pedágio, né, pra recebermos no outro lado, né? É o direito de ir e vir cerceado, né? Ou paga 

ou não passa, né? E por isso que estamos sempre batalhando, né? Agora, recebemos a 

municipalização da VRS-814, votamos na noite de hoje, eu acho que nós temos, eu sempre fui 

um defensor já desde quando foi, que existia a EGR no pedágio e continuarei sendo, né, sou um 

dos únicos vereadores que esteve presente desde a primeira manifestação lá, junto à comunidade, 

até a última, e estarei me juntando novamente à comunidade para nós encontrarmos uma 

alternativa, porque não é digno, os moradores que moram do outro lado do pedágio, tem que vir 

a, ao centro da cidade tem que pagar o pedágio. Os cartões que eram direito adquirido, eles 

foram sendo deixados de lado. Quando o proprietário trocava de automóvel, ele não mais era 

concedido o credenciamento. Então é injusto, né, e certamente estarei me juntando novamente. 

Agora é mais uma, uma pauta, mais um objetivo pra nós então estarmos à frente, nos engajarmos 

para que àquela comunidade não fique tão dividida do município de Flores da Cunha, assim 

como é a Restinga, assim como é o Carmo, né, que foi pavimentado a recentemente, com ligação 

asfáltica, mas que tem que usar o desvio do pedágio pra vir até o centro da cidade. Então não é 

justo e certamente àquela comunidade está pagando por um, por uma coisa que não, não pediu, 

não solicitou e hoje está pagando a conta. Então estarei me juntando novamente àquela 

comunidade, juntamente com o Éverton Scarmin, que sempre também coloca, né, os anseios 

daquela comunidade, para nós tentarmos reverter ou simplesmente mudar a praça de pedágio 

daquele local. No mais, uma boa semana a todos.  

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

Com a palavra Vereador Ademir Barp. 

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

que nos acompanham; à imprensa também, do Rouglan, ainda aqui presente. Senhor Presidente, 

Colegas, eu trago uma preocupação já por vezes nesta Casa, e outros Colegas também já 
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mencionaram, que é a questão da violência também pelo nosso interior. Nos últimos dias da 

semana passada, Otávio Rocha andou sendo assolada com essas investidas. E acreditem ou não, 

os itens a serem roubados às vezes nos parecem até estranhos, né, mudas de videiras, mudas de 

morango, plásticos de cobertura de parreirais, equipamentos agrícolas. Então é, parece que está 

voltando de novo mais essa onda de acontecimentos lamentáveis pelo nosso interior com essa 

questão dos roubos. Então na semana passada, juntamente com o nosso Subprefeito Remi 

também, estivemos na Brigada, conversando com o capitão, conversando com o soldado, tenente 

Selemar, e então vamos ver se conseguimos intensificar um pouco a, o policiamento também 

pelo nosso interior, principalmente no 3º e no 4º distrito aí, que parece que agora, nos últimos 

dias, foi escolhido para esses roubos. Então era isso também que a gente queria trazer aqui, esse 

momento triste e essa preocupação. Também, parabenizar São Roque com as suas, com as suas 

marmitas, que a exemplo do Lions também obteve sucesso, mesmo com as dificuldades 

impostas, né, Colega Fera, pelo pedágio, eles ultrapassaram essa, essa barreira e conseguiram 

fazer chegar à mesa dos florenses mais essa, essa possibilidade de alimentação no seu domingo, 

que podia ser o dia da festa. E que São Roque nos, nos livre, né, ele é padroeiro, protetor das 

pragas, quem sabe nos livre dessa praga moderna que está se abatendo sobre a nossa 

humanidade, né? Então também só reforçar o que o Colega Fera falou antes, dos valores 

arrecadados com o menarosto lá do Lions, através do trabalho que foi feito pra comunidade de 

Otávio Rocha, os 14 mil pra Liga, os sete mil pra Apae, os sete mil pro projeto Mão Amiga e os 

mil e quinhentos que ficam todos os anos para a Missa dos Louvores, lá em Otávio Rocha. Então 

a comunidade de Otávio Rocha se sente feliz também por poder ter participado desses valores 

que tão bem vão cair nos cofres dessas entidades que tanto necessitam. Por ora era isso, Senhor 

Presidente. Uma boa-noite, uma boa semana a todos!  

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

Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que ainda nos prestigiam nesta sessão. Dizer que nosso município chegou a 

quase quatrocentos casos, né, de Covid, no dia de hoje 391. E é, e desses, né, nós lamentamos o 

primeiro caso de Covid no distrito do Mato Perso. Um rapaz que estava com problema de 

vesícula e que foi ao hospital por várias vezes e, por erro médico e falta de exames, foi 

encaminhado para casa. E nessas idas e vindas ali, ele adquiriu a Covid-19. Foi, passou por uma 

cirurgia no sábado à tarde, porque já estava com o órgão, com parte de um órgão necrosado, 

passou por uma cirurgia na sexta, no sábado à tarde e a cirurgia, graças a Deus, tudo bem. Mas 

ele foi entubado, né, devido ao Covid, está com o pulmão nada bem. E é um rapaz novo, a gente 

manda energias positivas e acredito que ele, que ele vá superar, né, essa, esse problema. Mas às 

vezes também, né, a questão da medicina, né, dos médicos, um cuidado mais especial, né, aos 

pacientes, às vezes pela ânsia de encaminhar os pacientes para casa por causa da Covid, a gente 

comete outros erros, né? Também gostaria de colocar que na última quinta-feira, dia 13 de 

agosto, o Deputado Federal Afonso Motta esteve visitando o município de Flores da Cunha. Foi 

recebido às 16:00 horas no pórtico, por membros do PDT de Flores da Cunha, de Nova Pádua, 

de Antônio Prado. Depois esteve visitando, foi recebido lá pela diretoria da Fábrica de Móveis 

Florense. Visitou o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Comércio Mobiliário de Flores da 

Cunha, foi recebido pelo Presidente, o Senhor Adauto Souza, muito bem recebido por lá. 

Também depois, visitou o hospital Nossa Senhora de Fátima, recebido pela diretora Andréia 

Vignatti. E às 18:30, ele esteve no diretório, com o encontro e palestra aos pré-candidatos a 

vereadores do PDT, na sede do partido. E gostaria de destacar nesta visita, que ele se 

comprometeu com o nosso município encaminhar verba para o nosso hospital em 2021. Então 

era isso, mais um deputado, né, federal que se compromete aí com o nosso município e sempre 

bem-vindas as verbas seja de que partido for, né, ao nosso município. Boa semana a todos! 

Senhor Presidente, muito obrigada!  
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Samuel de Barros Dias.  

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

contribuir dentro da discussão, das falas dessa noite, né? O nosso Nobre Vereador Pedro 

apresentou pra todos nós aqui uma indicação que ele fez ao Executivo sobre as reformas ali, 

numa área específica, que é do, do Executivo, aonde uma comunidade, né, na época quando foi 

feito toda a mudança da vila Brito para hoje o bairro União, que foram beneficiados pelo 

Município. Essa é uma discussão antiga, né, Vereador Pedro? E é importante toda a, o 

envolvimento e a dedicação. Então eu parabenizo o Vereador de ter feito e ter nos mostrado aqui 

um desenho, né, bem interessante ali. E quando passamos por ali, realmente percebemos da 

“distonância”. Um bairro que tem uma conexão, hoje uma ligação asfáltica invejável, né, 

Vereador Clodo, que é nossa, uma grande avenida, a qual também nós já solicitamos os 

benefícios que precisam ali, as benfeitorias de iluminação e assim por diante. E realmente é essa, 

essa parte que é do Município, o Município já, já vem, já vem trabalhando, vamos assim dizer, 

com cada cobrança e cada trabalho, tanto da equipe do, da Secretaria de Desenvolvimento 

Social, departamento de Habitação, que eu me lembro que no ano retrasado foi encaminhado ao 

Ministério das Cidades para, para que fosse possível trazer recursos para a reforma e, 

posteriormente, doação aos moradores ali da, daquele, daquela quadra entre a João XXIII e a..., 

João XXIII e a..., Antônio Tassis Gonzales, obrigado, obrigado Bassani! Então é importante essa 

cobrança, é importante relembrar sobre isso, né, pra que realmente seja feito alguma coisa ali 

naquela área. Então a gente sabe, né, que a Secretaria, assim como o Executivo já vem 

trabalhando sobre isso e é importante isso. E também, dentro da discussão que a Vereadora 

Claudete colocou sobre o Covid, da possibilidade da indicação, que o Executivo venha a fazer 

todo uma, uma..., uma testagem em massa no município, acho interessante, muito embora nós 

acompanhamos todos os acontecimentos na Itália e nós vimos que na Itália ali houve algo 

semelhante a isso, de testagem em massa de um município, só que a diferença é que era um 

município de duas mil e poucas pessoas, aonde eles tiveram, além da testagem, foi um 

isolamento. Então eles conseguiram, de fato, ter um controle, mas houve, além da testagem, o 

isolamento e um lockdown de 14 dias totalmente! Então uma cidade de (ininteligível), 

semelhante a Nova Pádua em termo de território e, também, de pessoas. Então sim, é possível, 

claro que é possível! Mas claro que ali os técnicos fizeram isso, só pra finalizar, Senhor 

Presidente, fizeram isso para embasar os políticos, né, foram pesquisas feitas. E nós aqui, 

precisamos envolver mais talvez o COE (Interferência do Presidente: Para finalizar, Vereador!) 

para que eles nos dê orientação. Obrigado, Senhor Presidente.   

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

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, às pessoas que ainda nos prestigiam na 

noite de hoje, né? Eu tinha me, me prometido que não falaria mais da cor das bandeiras e do 

mapinha do Governador, mas temos que, que se pronunciar novamente, né? Então devido à, à 

estratégia que o Governo do Estado tem tido com relação ao Covid, ao, às regiões, né, o nosso 

Governador está perdido, totalmente perdido, né? Novamente, no final de semana, ele disparou 

um alerta, né, para as, na segunda-feira manter a bandeira laranja. Então na sexta-feira, 

recebemos um aviso mediante ao Executivo, nosso Prefeito, dizendo que o Estado do Rio 

Grande do Sul colocava a nossa região em alerta de bandeira vermelha para a próxima segunda-

feira. E na segunda-feira, no dia de hoje, às 17:00 horas, o Governo do Estado manteve a 

bandeira laranja no qual o município já vinha a toda semana. Então nós temos um Governo que 

está totalmente perdido com relação à pandemia, ele não sabe mais o que fazer, ora ele larga pro 

prefeito, ora ele segura pra ele, ora só fala com a associação dos prefeito, não recebe deputado 

nenhum, não discute com deputado nenhum, atende um, dois secretários, o resto ninguém 

consegue falar com ele, né, Samuel? Samuel sabe disso, onde o seu partido é vice. Então nós 

temos que nos preocupar mais com o nosso município com certeza, mas nós temos que estar 

atento a tudo isso que está acontecendo e cobrar, cobrar porque é um Governo que se elegeu com 
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uma palavra fácil, com, né, tudo era fácil, tudo era o fluxo de caixa, que a gente vê todos os dias 

nas redes sociais essa palavra, né, e é um Governo que se elegeu em cima de uma mentira! Ele 

mentiu pro povo gaúcho e continua mentindo, né? Ele está preocupado é com a imagem dele, ele 

está preocupado com a mídia, em estar na mídia todo dia, tanto é que a exemplo do Prefeito da 

nossa capital, né, o Governo do Estado também investiu muito pesado em imprensa, em gastos 

com, com publicidade, né? Então sabemos que o impeachment ele está na moda, né, e isso eu 

falei lá atrás, né, está muito fácil, né, entrar com o impeachment em qualquer, né? Um, 

infelizmente a nossa capital vai sofrer muito com o impeachment e o Prefeito da capital, final de 

mandato aí, o último ano de administração, vai ter que passar por isso. Mas era isso, Senhor 

Presidente. Uma boa semana a todos!  

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Obrigado, Senhor Presidente! Apenas só para não, não deixar em aberto o que eu 

estava comentando, para contribuir dentro do, da fala da Nobre Vereadora, de fato, os 

municípios tem feito a sua parte. E o Governo tem tomado uma, uma linha, que foi tomado por 

outros governadores, que fica difícil de fazer a testagem em massa, porque nós estamos vendo 

que o Governo do Estado o que que ele tem feito? Ele tem, como primazia, é apenas distanciar o 

ciclo, né, distanciar, ou seja, todo mundo vai ter que pegar! Então os municípios têm que fazer o 

seu dever de casa e apenas repassar a informação para o Governador, porque ele coloca a 

bandeira vermelha com, segundo os dados que ele possui, e bandeira laranja e assim por diante, 

segundo os dados que ele possui. Porque falar na questão de saúde nem sempre, nem sempre 

valores monetários, de fato, eles vão respaldar a saúde, até porque a saúde é extremamente cara! 

Vocês viram quanto está um teste para a Covid, né, na casa dos trezentos a quinhentos reais, 

então é complicado! Então nem sempre valores econômicos significa qualidade dentro da saúde. 

Nesse caso, nós podemos atestar isso. Então dentro da Itália, devido a todos o que eles passaram, 

eles conseguiram porque foi específico numa região, conseguiram numa outra região, numa 

cidade semelhante a Nova Pádua, aonde tinham nem três mil pessoas, isolar as pessoas que 

tinham comorbidades e isolar também aqueles que tinham o Covid, que tinham! Então durante 

14 dias, ficaram totalmente fechados, totalmente é totalmente! Porque Nova Pádua, por exemplo, 

temos uma via de entrada e de saída, é possível nessa cidade de (ininteligível) da mesma forma, 

então eles conseguiram isolar e ter ali dados extremamente importante, que a Vereadora colocou, 

que também aqueles que tinham e não tinham as comorbidades, eram assintomáticos, poderiam 

transmitir o vírus, então eles conseguiram esses dados. Então foi muito importante o experimento 

na Itália, que infelizmente no Brasil dificilmente acontecerá. E mesmo que o nosso município 

venha a fazer isso, nós não vamos conseguir, por quê? Porque não é uma política de estado e, 

sim, uma política de município. E dentro do município, nós não estamos fechados, né, não somos 

uma ilha, como o Prefeito Lídio sempre tem falado. Então hoje, todo o gasto ele poderia talvez 

ser investido em testagem em massa, talvez não surtaria, né, o objetivo da, do que a Colega 

colocou aqui nessa noite, por quê? Porque não é dentro do estado todo, é apenas num, numa 

cidade de 30 mil habitantes como a nossa, né? Mas talvez sim, como o Vereador Éverton falou, 

nós temos que discutir sobre isso, falar sobre isso, que daqui a pouco a forma com que o 

Governador está agindo, talvez não seja a melhor! Mas agora, nós podemos pensar sobre isso, 

antes ficava mais difícil, mas agora, podemos pensar, trocar ideias e falarmos sobre isso aos 

nossos representantes. Senhor Presidente, muito obrigado, da atenção de todos, uma boa-noite a 

todos!   

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

Presidência). Obrigado, Presidente! Ouvindo atentamente a todos os Colegas, que bom que cada 

um tem a sua opinião. Feliz por nós continuarmos na bandeira laranja. Como eu comentei na 

semana passada, a nossa indústria, nosso setor do vinho, do suco está muito bem, obrigado, 

recuperando as perdas. E continuando na bandeira vermelha, com certeza outros setores também, 

o nosso comércio também que estava muito prejudicado, voltará a recuperar as suas forças para 

continuar os seus empreendimentos. Feliz também pelas comunidades que se reinventam, que 
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fazem suas promoções. Nós sabemos, nós participamos nas comunidades, sabemos que todas 

têm o seu custo fixo com energia, com água, com, alguns com aluguel, com IPTU e, enfim, 

despesas fixas de cada comunidade. Então que bom que elas se reinventam, fazem suas 

promoções. Além de São Roque, ontem, que foi citado pelos Colegas, no sábado também teve a 

comunidade de Santo Expedito, no Monte Belo, que também fez um, uma promoção parecida 

para arrecadar fundos pra se manter e pra construção da sua igreja. E um fato que eu quero 

chamar a atenção de vocês aqui é que, no sábado, nós tivemos uma missa lá na igreja de São 

Gotardo, e chamou a atenção que tinha uma pessoa na porta, contando quantas pessoas poderiam 

entrar na igreja. E aí, ontem, eu comentando com o meu pai, ele lá nos anos atrás, ele comentava 

que o padre saia da igreja, pegar as pessoas que não estavam na missa, pra que elas fossem na 

missa, quase que obrigando elas a ir na missa e rezar. E hoje, nós temos o inverso! Isso acontece 

na nossa igreja católica e com certeza acontece na do pastor Samuel e as outras igrejas tem essa 

mesma restrição. Então é um, é um fato lamentável, né, nós não podermos entrar na nossa igreja, 

orar, agradecer, né, então é ó fato que me chamou a atenção nesse final de semana. Queira, 

queira Deus que isso tudo passe, que essa pandemia possa devagarinho se acalmar e as coisas 

voltarem ao normal. No mais, agradecer. Uma boa semana a todos e obrigado!   

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Obrigada, Presidente! Somente encerrar este assunto e dizer que, pelo menos para 

mim, né, independente da bandeira ser a, b, c ou d, eu acho que cada município tem que cuidar 

da sua população, independente do que o Estado determinar, eu acho que cada governo deve ter 

interesse pela sua população. Então se nós testarmos, como eu já coloquei, dentro do nosso 

município, se fizermos os testes em massa, nós estamos cuidando da nossa população, nós temos 

interesse pelo povo que mora aqui. Então eu penso que a gente tem que parar de jogar a culpa no 

Estado e dizer que o Estado isso, Estado aquilo, o Governador isso, o Governador aquilo, a gente 

tem que assumir o problema como o nosso! Nós temos problemas de Covid no município? 

Temos! Então vamos deixar a nossa população mais tranquila! Eu gostaria de saber quantas 

pessoas, eu ouço isso na comunidade, ali fora, quantas pessoas gostariam de saber se já foram 

contaminadas, se são assintomáticas, que se já passaram pelo, pela doença. O próprio Vereador 

Moacir Ascari trouxe aqui, que uma empresa fez o teste e mais da metade da população já tinha 

sido contaminada. Bom! Ótimo! A população vai trabalhar mais tranquila. É uma forma de 

deixar as pessoas mais tranquilas, se sentindo mais cuidadas, né, mais amparadas eu penso assim 

pelo Governo. Fica fácil a gente dizer, ah, o Governado do Estado é isso, o que nós, enquanto 

município, que o Governo Lídio Scortegagna está fazendo para a população, que retorno? Ah, 

está aplicando teste nos agentes da saúde, nos que estão na linha de frente, tá, os que, dos 

serviços prioritários! E os demais? E a população em geral? E o povo em geral? Então não é, não 

seria obrigatório, seria nós termos testes disponíveis para aqueles que querem realmente saber se 

foram já contaminados ou não. É uma contribuição, Senhor Presidente. Muito obrigada!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete 

Gaio Conte. Encerrados as manifestações e as Explicações Pessoais dos Colegas Vereadores, 

passamos aos Informes da Presidência. Na próxima quinta-feira, dia 20 de agosto, às 16h30min, 

estaremos recebendo aqui, nesta Casa Legislativa, representantes do comitê da Surdolimpíadas 

de 2021, Vereador Samuel de Barros Dias, já que mencionastes no seu Grande Expediente, nosso 

município também, informo a todos os senhores e senhoras, que será uma subsede deste 

importante evento. Excelente notícia, estaremos divulgando maiores detalhes no decorrer da 

próxima semana. Também, gostaria de salientar e destacar, que com base na Lei 9.504/1997, que 

estabelece normas para a comunicação no período eleitoral, a Câmara de Vereadores de Flores 

da Cunha passa a vedar a inserção de algumas notícias em seus canais de comunicação no que 

diz respeito aos vereadores individualmente. As matérias relacionadas a esta lei serão 

disponibilizadas após o período eleitoral. A Câmara continuará informando sobre matérias 

coletivas relacionadas a projetos, comissões, assuntos de interesse social, sempre prezando pela 

transparência dos atos legislativos. Como bem todos os Senhores Colegas Vereadores e 
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Vereadora sabem, no decorrer, antes ainda do início pré-eleitoral, nós divulgamos um informe 

bastante extenso elaborado pela nossa assessoria de Comunicação da Casa, alertando todos os 

Senhores para as possíveis transgressões na lei eleitoral, para tomarem todos os cuidados e 

principalmente com relação às mídias sociais.  

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 17 de 

agosto de 2020, às 20h03min. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana! 
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