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SESSÃO 2.589 – ORDINÁRIA 

24 de agosto de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 24 de agosto de 2020, às 

18h07min. Um cumprimento muito especial a todos os Colegas Vereadores, Colega Vereadora, 

ao público presente, aos profissionais da imprensa que aqui estão, comunidade que nos prestigia 

pelas mídias sociais, através do nosso canal 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 088/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 050/2020, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial de R$61.598,00”.  

E-mail da Assessoria de Imprensa, que encaminha convite para a solenidade da ordem de início 

das obras de pavimentação da estrada velha, no dia 24 de agosto de 2020, às 14:00 horas, no 

pátio da igreja do bairro São Cristóvão, em Flores da Cunha.   

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 051/2020, de autoria do Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, que 

“Denomina as vias públicas e o parque urbano do loteamento Villa Romana no município de 

Flores da Cunha”.  

Indicação nº 084/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que indica ao Prefeito Municipal a 

construção de uma lombo-faixa na rua Dr. Montaury, esquina com a rua Flores da Cunha, em 

frente à funerária CCR. 

Indicação nº 085/2020, de autoria do Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, que indica ao 

Prefeito Municipal que analise a possibilidade da cedência de uma sala da futura Casa da Cultura 

para a instalação da sede do Instituto Flávio Luís Ferrarini. 

Indicação nº 086/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a manutenção permanente da estrada que liga os distritos de Otávio Rocha à Mato 

Perso. 

Indicação nº 087/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a limpeza, com a retirada das britas, terra e outros materiais, 

nos acessos secundários da rodovia ERS-9050, braço da ERS-122, que liga Flores da Cunha ao 

distrito de Otávio Rocha. 

Indicação nº 088/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja solicitada, junto à empresa responsável pela telefonia do município, a retirada 

da vegetação que está pendente nos fios, mais precisamente na estrada conhecida como estrada 

dos Fontana, na Linha 80.  

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mails do Corede Serra, que encaminha convite para live de lançamento da ampliação do 

Complexo Hospitalar do Hospital Geral de Caxias do Sul, no dia 20 de agosto de 2020, às 10:00 

horas, através do Youtube, no canal do Hospital Geral de Caxias do Sul; e também, que informa 
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que foi dado início ao processo da Consulta Popular 2020, conforme definições e agenda 

disponibilizada no e-mail.  

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 

Avaliação Institucional e a Qualidade da Educação e as Metas do PEE e do PME, no dia 24 de 

agosto de 2020, às 14:00 horas, através do link fornecido por e-mail ou através do Youtube, no 

canal da TV Assembleia.  

E-mail da Faders, que convida para participar da videoconferência de abertura e lançamento do 

programa oficial da XXVI Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, no dia 21 de agosto de 

2020, das 11:00 às 11h45min, através do endereço eletrônico fornecido por e-mail.  

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

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

Vereadores.  

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

tempo, registro aqui a presença do nosso Secretário de Saúde Vanderlei Stuani, seja bem-vindo; 

ex-vereador desta Casa, Rudimar do Nascimento, também seja bem-vindo na noite de hoje. 

Encerrada a leitura do expediente, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão, a todos que estão nos ouvindo e 

acompanhando esta sessão também, a todos que já foram cumprimentados pelo nosso Presidente. 

Utilizo este espaço para justificar a indicação encaminhada por mim durante esta semana, e uma 

indicação muito corriqueira que faço continuamente a esta Casa é a manutenção, né, do trajeto 

entre os distritos do Mato Perso e Otávio Rocha. Todos sabem que são doze quilômetros de 

estrada de chão, né, e que são bastante movimentados e utilizados, né, o único, é o, digamos 

assim, a via mais próxima de encontro entre o 4º distrito e a sede do município. Então 

obviamente que o tempo não tem colaborado muito, mas nós temos aí vários buracos, pedras 

aparecendo ao longo do trajeto, então nós estamos solicitando, até que, né, o tão esperado asfalto 

não aconteça, que a manutenção seja constante, né? O Secretário da Saúde aqui, Vanderlei 

Stuani presente, trafegou por este trajeto nos últimos dias também e que está acompanhando a 

reforma do piso do posto de saúde, né, o qual nós já agradecemos e agradecemos mais uma vez 

aqui na sua presença, também vem acompanhando, né, o estado da, daquela estrada. Então é 

necessário a manutenção desse trajeto, né? Não haveria necessidade de estarmos aqui 

solicitando, mas eu acredito que os próprios subprefeitos devem ter, acompanhar, né, aquela 

estrada e volta e meia dar o seu, fazer o seu patrolamento, o seu cascalhamento e acompanhar de 

perto. Afinal, são doze quilômetros de estrada de chão, acho que é o trajeto mais extenso de 

estrada de chão que existe no município de Flores da Cunha e deve ter com certeza uma atenção 

especial, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Transfiro a Presidência ao Vice-Presidente, Colega Vereador Éverton Scarmin, para fazer uso do 

Pequeno Expediente.  

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Concedo o tempo de três minutos ao Colega Vereador 

João Paulo Tonin Carpeggiani.  

VEREADOR JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Presidente Éverton; 

Colegas Vereadores, todos os presentes, sejam todos bem-vindos. Utilizo este espaço, Senhor 
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Presidente, para fazer a justificativa de uma indicação protocolada por mim no decorrer dessa 

semana, que solicita ao Executivo Municipal que analise a possibilidade de uma cedência de uma 

sala nas futuras instalações da Casa de Cultura Flávio Luis Ferrarini ao instituto homônimo, né? 

O Instituto Flávio Luis Ferrarini é uma organização sem fins lucrativos, inspirado na vida e obra 

de Flávio, nascido no dia cinco de agosto de 61, no interior de Flores da Cunha. Flávio Luis 

Ferrarini foi um publicitário, escritor, poeta, cronista, contista, autor de narrativas infantojuvenis, 

publicitário. Falecido aos 53 anos, vítima de um acidente de trânsito, em 16 de junho de 2015. 

Em cinco de agosto de 2016, na data de aniversário do poeta, foi inaugurado oficialmente o seu 

Instituto, com a finalidade essencial de promover e estimular manifestações socioculturais, para 

integrar pessoas e expandir mentes que acreditam que o empreendedorismo sociocultural é uma 

das formas de prevenção da saúde física, mental e, também, do progresso econômico. A razão 

pelo qual solicito a análise da cedência da sala ao Instituto, junto à Casa de Cultura, Caros 

Colegas, vai muito além do nome em comum. Considerando que a Casa de Cultura será aberta a 

toda a comunidade e tem por pressuposto a difusão da arte e das atividades culturais de todos os 

gêneros, parece-me natural que o Instituto possa ser alocado no mesmo espaço, sendo este um 

difusor de manifestações socioculturais para integrar pessoas e, também, inspirar boas ações. 

Assim, se reitera a ideia de que a leitura também envolve ações culturais que devam ser 

consideradas em um espaço destinado para a sociedade pensar a literatura e a arte em geral como 

expressão da cultura, justamente nesse espaço criado para tal propósito. Portanto então, 

encaminho a indicação ao Senhor Prefeito Municipal para que considere, dentro da viabilidade, 

dentro da disponibilidade física que a Casa de Cultura terá no futuro, para que possamos então 

alocar este Instituto. Agradeço a atenção, Senhor Presidente. Muito obrigado a todos!  

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Retorno a Presidência ao Colega Vereador João Paulo 

Tonin Carpeggiani.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Éverton Scarmin, 

Vice-Presidente. Encerrada as manifestações no Pequeno Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. 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; os Colegas 

Vereadores, servidores da Casa, a imprensa, o público presente; um cumprimento muito especial 

à Irmã Clara e a todas as irmãs Clarissas Capuchinhas que acompanham a transmissão nesse 

momento. Utilizo esse espaço, num primeiro momento, para prestar homenagem à nossa querida 

Irmã Clara, que neste mês completou 32 anos de vida religiosa. E convido para que 

acompanhemos um pouquinho do seu histórico que vai passar aí no telão. (Exibição de imagens 

através da televisão). Seu nome é Vânia Fátima Vaccari, nasceu no dia 13 de outubro de 1962, 

em São Cristóvão, Flores da Cunha. Deu lugar a Clara Francisca da Anunciação ainda no 

período de noviciado. Irmã Clara tem dois irmãos e é a primogênita de Antonio Vaccari e de 

Iolanda Otobelli Vaccari. Foi em agosto do ano de 1988, que Irmã Clara fez seus primeiros 

votos. Na época, a troca do nome era obrigatória e a escolha por Clara se deu após a sugestão das 

religiosas que já habitavam o mosteiro. Acrescentou o Francisca e, depois, o Anunciação em 

uma homenagem à Maria. Irmã Clara foi a primeira florense a entrar na Ordem das Irmãs 

Clarissas Capuchinhas. Passou por um período de incertezas ao escolher o que queria para a 

própria vida. Após um período de tempo, contando com a orientação e ajuda da Irmã Benvenuta 

e do Frei Lori, Irmã Clara desafiou a família e os questionamentos que antes se faziam presentes, 

sua postura deu lugar a segurança e a certeza da escolha. Em agosto de 1993, realizou os votos 

perpétuos na Igreja Matriz do nosso município. Com uma personalidade única, extrovertida, 

carismática e comunicativa, Irmã Clara conquistou o carinho e a admiração do povo de Flores da 

Cunha. É exemplo de fé e dedicação. Abnegou de sua vida em família, da liberdade do mundo 
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exterior para se doar inteiramente ao próximo. É reconhecida pela humildade e disponibilidade 

em sua participação social. No convento sempre desenvolveu os mais diversos serviços e, através 

de seus atendimentos e suas orações, sempre dissemina o lema “paz e bem!”. Irmã Clara, por 

amor ao próximo, todos os anos enfrenta sua aversão às agulhas e picadas para doar sangue e 

plaquetas. Inclusive, a título de curiosidade, sempre quando chega ao banco de sangue para doar, 

já é reconhecida por sua aversão às agulhas pelas enfermeiras. Porém, sempre diz: “Me custa, 

mas eu enfrento”. Em agosto de 2013, nesta Casa, foi aprovada uma moção de congratulações à 

Irmã Clara, pelos seus 25 anos de vida religiosa dedicada à abnegação e ajuda ao próximo, 

através da solidariedade e entendimento da alma humana. Por isso, encaminharemos um ofício 

assinado por todos os vereadores, parabenizando e reconhecendo mais uma vez o nosso orgulho 

e a nossa admiração pelo trabalho que realiza e pela vida dedicada aos semelhantes. À Irmã 

Clara, nosso reconhecimento e todo o nosso carinho. Uma salva de palmas para a Irmã Clara. 

(Salva de palmas). Também, a fim de informação, gostaria de falar um pouquinho sobre o 

retorno das aulas presenciais nas escolas municipais, estaduais e particulares do município. 

Então conforme o calendário apresentado pelo Governo do Estado e reuniões que aconteceram 

na Secretaria Municipal de Educação na última semana, a previsão para o retorno das aulas era a 

seguinte: 31 de agosto, retorno da educação infantil. Então foi realizada uma enquete no 

município com todos os pais, né, pais dos alunos que frequentam a educação infantil, de quatro e 

cinco anos de idade, e 80% dos pais optaram por continuar com aulas domiciliares. Então a 

primeira data apresentada pelo Governo do Estado em nosso município foi descartada. A 

segunda data apresentada é o retorno do ensino médio, no dia 14 de setembro. Então o retorno do 

ensino médio em nosso município para os alunos que frequentam o ensino médio nas escolas São 

Rafael e Frei Caneca, 14 de setembro seria a previsão. Em 15 dias depois, 28 de setembro, 

retornariam as séries finais do ensino fundamental, de sexto aos nonos anos, em todas as escolas 

do município. Quinze dias após, oito de outubro, retorno dos anos iniciais do ensino 

fundamental, de primeiro ano ao quinto ano. E na sequência então, já que a data de 31 de agosto 

foi descartada, então retornariam os alunos da educação infantil, educação infantil I e II, quatro e 

cinco anos. Para o retorno das aulas presenciais, cada escola estará instituindo o COE local, que 

é o plano de contingência da escola, que será submetido ao COE municipal, né, que será 

aprovado lá pela Secretaria Municipal da Saúde para autorização do retorno. Todas as medidas 

de prevenção e EPIs serão utilizados, então capacitação de professores e funcionários; 

distanciamento controlado, um metro e meio para cada aluno em sala de aula, e corredores e 

ambientes das escolas, e dois metros no refeitório, se utilizado; uso de máscaras, álcool em gel, 

aferição de temperatura aos alunos adentrarem às escolas, higienização dos calçados; brinquedos 

e livros de uso comum deverão ser retirados das salas de aula; todas as atividades que envolvem 

aglomerações ficam suspensas: então não haverão passeios, formaturas, reuniões para entrega de 

boletins, tudo deve acontecer de forma on-line; deve-se evitar apertos de mão, abraços, os beijos, 

compartilhamento de materiais escolares, objetos pessoais, que é bastante difícil, né, entre os 

nossos alunos. Na verdade, com o retorno das aulas presenciais, que acontecerá somente com 

50% dos alunos de cada turma, somente 50% poderão retornar, onde os pais também optarão se 

seu filho passa a ter aulas presenciais na escola, semana sim, semana não, porque continuaremos 

com aulas remotas e aulas presenciais, simultaneamente, então aulas presenciais na semana em 

que o aluno estará presente em sala de aula e aulas remotas na semana em que a metade da turma 

estará em casa, ou continuar com as aulas domiciliares. O retorno serviria também para 

minimizar um pouco a falta de socialização, principalmente para os pequenos, né, para os quais é 

muito importante o compartilhar, o dividir, o acolher, o brincar junto. Isso infelizmente não será 

possível, não vai acontecer. Então na prática, nós saberemos o quanto isso será positivo ou não 

depois do retorno, né? Então, se os casos se estabilizarem e a projeção for de redução de novos 

casos, as datas apresentadas pelo Governo do Estado possivelmente se confirmem. As escolas, 

por sua vez, estarão preparadas para receberem os alunos com toda a segurança. Porém, basta 
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saber se os pais sentir-se-ão seguros em encaminhar seus filhos à escola num momento de 

incertezas como os que estamos vivendo. E apresento um vídeo de crianças cantando, para 

inspirar-nos um pouco nesse momento em que estamos vivendo, pedindo um pouco de calma, é 

o que nós precisamos em todos os sentidos. (Exibição de vídeo através da televisão, com a 

seguinte música e letra: “Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra 

toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro 

antigo, se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo 

volta ao seu lugar, talvez seja hora pra pensar, nem tudo se pode controlar. O que será que o 

mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar, talvez seja hora pra pensar, nem tudo se 

pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma... Calma... Quem é que nunca disse 

precisar de espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de 

pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo, pra ficar em casa, ficar sem fazer nada. 

Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar, talvez seja hora pra pensar, 

nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu 

lugar, talvez seja hora pra pensar, nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a 

falar? Calma... Calma...”). Só quem trabalha com essas joias aí sabe o quanto é importante o 

acolhimento, o abraço, o carinho, o sorriso nessa hora. Mas calma, a gente espera, esperamos 

chegar lá, poder abraça-los, acolhe-los, sorrindo realmente sem uma máscara, né, tapando o 

sorriso no nosso rosto. Passo o restante do meu tempo ao Vereador Pedro. Muito obrigada pela 

atenção de todos!  

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Rapidamente então. Quantos minuto? Senhor Presidente, 

Colegas Vereador, Vereadora, as demais que nos assiste nesta noite. Eu quero usar esse pequeno 

espaço numa indicação que a gente fez, faz tempo que a gente está percebendo em frente à 

funerária Santo Cristo. Ali é um lugar perigosíssimo, é onde as pessoas vão nos fazer as últimas 

homenagem nos ente queridos e tem um movimento muito intenso ali, inclusive hoje eu não 

trouxe as filmagem, mas eu prometo que vou trazer, que se faz um lombo-faixa, Vereador Fera. 

Aliás, eu sou mais a favor que lombo-faixa do que sinaleira, né? Se tivesse feito conforme o 

Senhor falou, nós estava no lucro, né, muito muito em lucro. Então ali se faz necessário uma 

lombo-faixa, né? Presidente, eu pediria com, com muita atenção, que fosse olhado aquele local 

ali, que fosse colocado um lombo-faixa naquele local. Se faz necessário e não é, não é conversa 

que a gente está aqui, né, jogando pra cima. E também, eu quero defender uma indicação que eu 

fiz em 2017, ali no bairro União, que foi uma canchinha de areia pras crianças sair da rua, né, até 

porque eles têm o Cemel pra vim ali, mas é muito longe, as criança acabam jogando bola na rua, 

né? Aí eu dei a quadra, o terreno, tudo, área verde ali pro Executivo, né, que é simplesmente 

botar umas carga de areia, fechar o muro e botar as criança a brincar e tirava da rua, Vereador. 

Isso é muito importante, né, e também isso aí se faz necessário. Mas tudo bem, né? Também, eu 

quero lhe agradecer, Senhor, o Secretário da nossa Saúde, o Vanderlei, por, pelas atenção que eu 

tive ali, por tudo que eu passei nesses dias atrás, e eu fui bem atendido pelo Senhor, pela, pela 

Nilva. Sou grato, viu, muito grato! Que ninguém precisa de ocupar, né, o que eu ocupei, que eu 

usei, mas assim, ó, parabéns pro Senhor e pra sua equipe, tá, Vanderlei? Sou muito grato pelo 

Senhor, tá, pela sua equipe. Isso aí, é nessa hora que a gente vê o quanto faz falta, né, umas 

pessoa que, do lado do cara ali quando tu mais precisa, né, porque às vezes tem muita gente que 

não tem problema e busca problema, né? Eu quero ver as coisa na hora do, do pega mesmo, da 

necessidade, né, Vanderlei, né, Vereador? Então eu sou grato por isso, tá bom? Então fica aí o 

meu pedido das minhas indicações. E muito obrigado. Um boa-noite a todos!      

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Agradeço Vereadora Claudete, 

Vereador Pedro. Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp.  
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VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente João Paulo Tonin 

Carpeggiani; boa noite, Colegas Vereadores, servidores, imprensa, o Rouglan, ex-vereador Rudi, 

Bassani, o Silvio, a Sandra, a Jaque, Valdecir, pessoas que nos acompanham nesta noite, em 

mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. Primeiramente, eu gostaria de 

falar sobre as indicações protocoladas por mim durante esta semana, as quais acredito ser de 

relevante importância para o município de Flores da Cunha, pois estão diretamente ligadas à 

segurança da população. A primeira, de nº 087/2020, é sobre a brita que invade o asfalto da 

estrada que liga a ERS-122 ao distrito de Otávio Rocha. Então Made, se puderes... (Exibição de 

imagens através da televisão). Não se pode visualizar bem, mas é uns trajeto onde que tem as 

estradas secundárias ou alguma entrada de famílias, mas mais onde que tem os acessos, né? 

Então acaba tendo essa, essa invasão pelo tráfego que acaba transportando pra dentro da pista 

muita brita e às vezes terra, mas mais é a brita que incomoda um tanto, né? Então já houve 

derrapagem, houve já alguns acidentes, graças a Deus apenas materiais, de danos materiais, mas 

que acabaram prejudicando e causando prejuízos e sustos na, nos usuários dessa estrada. Então a 

gente está solicitando ao Prefeito, ao, a quem a gente possa ter acesso até o Daer, para fazer uma 

escovação mecânica, né, para jogar pra fora esses materiais todos que acabam dificultando o 

tráfego, o tráfego nessa estrada. Então a gente solicita ao Prefeito Municipal que interceda e 

acredito que não, que não será a omissão do Prefeito não fazer esse, atender esse nosso pedido. 

Então acreditamos que possamos resolver o mais breve possível. A outra indicação, a 088, que 

indica ao Prefeito Municipal que seja solicitada, junto à empresa responsável pela telefonia do 

município, a retirada da vegetação que está pendente nos fios, mais precisamente na estrada 

conhecida como a estrada dos Fontana, na Linha 80. Então podemos observar também nas 

imagens aí, que o mato e o, e os cipós e tudo que, que cresce a beira das estradas acaba 

invadindo e atinge a fiação e fica pendente e causando transtornos e volta e meia, com as chuvas 

e os ventos, isso acaba rompendo os cabo, rompendo os fios e causa inúmeros transtornos, né? 

Então é necessário que se seja retirado todas essas árvores, essa vegetação que acaba 

importunando. E já que estamos no assunto também, que possa fazer um, essa equipe, essa 

empresa, os responsáveis que possa, nessa aí, Made, que possa retirar desses cabos que ficam 

pendentes ali, que estão rompidos aqui numa via da, das ruas da nossa cidade, né, que possa 

fazer o recolhimento se não são mais utilizados, porque eles acabaram sendo amarrados aí nas 

placas, nos postes, aquela coisa improvisada para que não possa ocorrer algum incidente. Então 

também, se eles puderem fazer isso aí, fazer essa retirada as empresas que colocaram ou as 

empresas que estão usando e, agora, não estão, estão obsoletos, que possam ser retirados para, 

que não venham a causar mais transtornos ou algum incidente talvez um pouco mais grave, né? 

Então a gente solicita também que seja efetuado esse serviço. Também, vendo o nosso Secretário 

Vanderlei, seja bem-vindo a esta Casa, e a gente sabe do empenho e do trabalho do Vanderlei 

Stuani nessa, nessa batalha aqui em Flores da Cunha, nessa luta contra o Covid e sempre solícito, 

sempre atento aos acontecimentos, às mudanças que ocorrem. É bandeira vermelha, bandeira 

laranja, é protocolo, é, é uma série de, de normas que vem acontecendo e tem que ser observadas 

pelo nosso município e o Vanderlei está na linha de frente disso. Então, que nem diz o Pedro, 

obrigado Vanderlei, pelo empenho, pela dedicação na sua tarefa de proteger a nossa população. 

No sábado, estive conversando com, com uma conhecida minha que está na linha de frente da 

saúde, ela é conhecida lá de Porto Alegre, ela nos relatava da, da dificuldade, da apreensão dos 

profissionais da saúde, ela disse: você não sabe o que que a gente está passando, né? Então que a 

gente em Flores aqui, a gente acredita que a gente esteja mais tranquilo, né, Vanderlei, que esteja 

sob controle. Mas há centros, há trabalhos em hospitais que exigem do profissional muito 

equilíbrio, muita dedicação e muita força de vontade para enfrentar esses problemas, que a gente 

acaba acostumando, e já faz alguns meses que a gente vem lidando e ouvindo e várias, várias 

vertentes, várias ideias, várias sugestões, troca de ministro, troca de secretários então. E a gente, 

e ela disse: vocês esquecem, a maioria dos político, tal, claro que não se referia a nós vereadores 

assim, né, mas uma coisa, numa esfera um pouco maior acaba esquecendo do profissional aquele 

que está ali. Então ela disse: a dura realidade que a gente está vivendo. Então eu busquei alguma, 
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alguma informação ali no, nos meios de informação, né, e peguei um texto aqui. Ele é um tanto 

difícil, um tanto duro, mas acho que vale a pena a gente trazer ao conhecimento de todos. A dura 

realidade dos profissionais de saúde na linha de frente contra o Covid-19. O suicídio de uma 

médica de Nova York que atendia pacientes com Covid-19 chamou atenção para um problema 

ainda pouco debatido no Brasil: a piora da saúde mental dos profissionais da saúde em meio à 

pandemia. Ainda não há estudos sobre isso, mas a percepção de entidades e de especialistas é 

que, com o aumento de mortes de colegas de trabalho pela doença, aliado ao medo do contágio e 

às exaustivas jornadas, quadros emocionais e psiquiátricos tendem a se agravar. Nos últimos 50 

dias, ao menos 32 servidores estaduais e municipais de saúde de São Paulo, sendo sete médicos, 

morreram infectados pelo novo coronavírus. Só no Hospital do Mandaqui, na zona norte, foram 

três, um técnico de enfermagem e dois auxiliares. Então a gente observa que é difícil pra, para 

esses profissionais com, lidando com algo novo e algo difícil. Até terça-feira, dia seis, o Cofen 

(Conselho Federal de Enfermagem) contabilizava 73 mortes de profissionais pela Covid-19 no 

país. A maior parte (41) com menos de 60 anos. O município de São Paulo lidera esse ranking 

com 18 mortos. “A equipe já está muito cansada pelo excesso de trabalho e se sente impotente 

diante das mortes de pacientes e de colegas. Vai dando aquele desespero porque a gente tem 

família e pode se contaminar também”, afirma a secretária-geral do SindSaúde, de São Paulo. 

Segundo ela, foi uma batalha conseguir os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para 

que chegassem a todos os funcionários e, agora, será outra obter suporte emocional para os 

servidores que estão na linha de frente. O projeto que eles estão pensando em fazer, esses 

profissionais, para tentar ajudar os colegas, e também que eles acabaram de publicando nesta 

quarta-feira, no dia seis, né, uma carta endereçada ao Presidente Jair Bolsonaro em que relata o 

dilema vivido pelo pessoal da enfermagem, que soma 2,3 milhões de profissionais, a maior força 

de trabalho da saúde no país. “Além de acumularmos todas as angústias do cidadão comum, 

estamos mais expostos ao risco de contaminação e lidando com falta de EPIs, sobrecarga de 

trabalho com jornadas exaustivas e ainda presenciamos colegas sendo agredidos fisicamente e 

psicologicamente durante o traslado até suas casas”. Então eles reclamam também que eles 

sofrem até maus-tratos, até agressões verbais e algumas até chegam a ser agressões física por 

conta do estresse vivido dos familiares, talvez não poder visitar um familiar, né, Vanderlei. Mas 

a situação, a situação impõe isso, né, então acaba sobrando para o profissional que está ali. 

Somado a essas questões, segundo ela, há profissionais que pertencem aos grupos de risco e que 

seguem na linha de frente porque não foram liberados para a quarentena. Eles precisam, tem que 

estar ali, precisa do profissional e tem que estar se expondo. “A questão psicológica tem causado 

um impacto grande. A sobrecarga física e mental tem sido absurda. As pessoas relatam 

esgotamento”, diz. Embora haja várias iniciativas de ofertas de terapia on-line, os profissionais 

não têm tempo para buscar essa ajuda. E isso porque precisam conciliar as jornadas exaustivas 

com os afazeres domésticos quando chegam em casa. O ideal, afirma, seria que esse suporte 

fosse oferecido dentro dos hospitais. “Estão todos aterrorizados com a quantidade de mortes. 

Tenho tentado levar algum conforto e otimismo por meio de lives, lembrando que 80% dos 

sintomáticos vão ter melhora”. Então tem esse lado, o lado bom, né, 80% daqueles que são 

acometidos do Covid se recuperam. Então eles estão tentando passar isso para, para esses 

profissionais que sofrem mentalmente com esse problema que eles lidam todo dia, toda hora com 

um grande problema chamado Covid, né? “Esses desafios impostos pela Covid-19 vêm a se 

somar a outros quadros emocionais que já acompanham os profissionais de saúde”, segundo a 

psiquiatra Carmita Abdo, Secretária da Associação Médica Brasileira. Ela afirma que essa 

população tradicionalmente apresenta taxas superiores de problemas mentais, como o burnout, 

uso de drogas e o suicídio, em relação à população geral pelas adversidades inerentes à área da 

saúde. “Agora esses números tendem a se intensificar. Não temos dados consolidados, mas 

sabemos que está aumentando muito o número de profissionais que precisam se afastar porque 

estão esgotados”. Então essa vez é o desabafo, é o relato dos profissionais que estão na linha de 

frente batalhando ali para ajudar a população, ajudar o próximo, ajudar a salvar vidas e acabam 

afetando psicologicamente a sua saúde, a sua família, os que os cercam, as pessoas mais 
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próximas. Então é um trabalho que eles têm que ser realizado, né, Vanderlei? A gente acredita 

que sim, que possamos, que possamos também nós, de certa forma, como a gente, dentro das 

nossas limitações, claro, às vezes se temos algum conhecido, algum profissional aqui da saúde 

passar um pouco de confiança, passar um pouco de ajuda, porque a gente sabe que a tarefa é 

árdua pra eles também. A gente vai acostumando, vai passando o tempo a gente vai 

acostumando, vai ouvindo na TV, vai ouvindo no rádio, no jornal, nas informações, mas quem 

está na linha de frente ali sabe o quanto é duro, o quanto é penoso a tarefa do dia a dia lidar com 

essa doença que é nova, ninguém sabia direito como lidar e aprendendo, mas vai esgotando 

quem trabalha com todo esse processo do Covid-19. Então também um outro assunto, né, que 

gostaria de falar, queria agradecer ao Prefeito Lídio, agradecer ao Giovani Espelocin, ao 

Carlinhos, na última semana protocolamos uma indicação para que colocasse um, uma torneira 

de água, um ponto de água lá no, na Feira do Produtor. E essa semana passada, acabou 

acontecendo, acabou sendo instalada aquela, aquela torneira, aquele ponto de água lá para 

beneficiar, para trazer a água tão necessária para lavagem, lavagem das mãos, para lavagem de 

algum alimento, para lavagem de pessoas que possam precisar naquele momento ou mesmo para 

matar a sede, né, Scarmin, que a gente sabe que precisa, água ela é vida. Então fui atendido, 

fomos atendido nesse, nesse quesito, nessa solicitação tanto pelo Prefeito Lídio como para, pelo 

Giovani Espelocin, que é o gerente da Corsan, e o companheiro do Marquinho, o Carlinhos 

também se prontificou e fizeram essa instalação. Então a gente quer deixar aqui o nosso 

agradecimento a todos os envolvidos, que mais uma vez colaboram para o desenvolvimento aqui 

da nossa Feira do Produtor e nosso município de Flores da Cunha. Então esperamos que os 

nossos profissionais, né, Vanderlei, consigam superar esses momentos difíceis e que possam 

voltar para a sua família com a saúde física e a saúde mental também. Então, Senhor Presidente, 

por ora era isso. Uma boa semana e uma boa-noite a todos!   

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

Encerrando as inscrições no dia de hoje, Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Boa noite, Presidente; Colega Vereadora, demais Colegas 

Vereadores também, cumprimento especial a todos os presentes; Secretário da Saúde Stuani, 

obrigado pela presença; Rudi, sempre bem-vindo também nesta Casa; demais pré-candidatos a 

vereadores que se encontram aí, sejam todos bem-vindo; população que nos prestigia também 

agora pela transmissão, muito bom isso, iniciativa do nosso Presidente, parabenizando desde já. 

Passamos por uma semana onde tivemos dias quentes, dias de calor, quase a neve chegando aí. 

Mas além de tudo que acontece, que vem acontecendo, também esta é uma semana muito 

especial, uma semana aí, que do dia 21 ao dia 28 de agosto é comemorado a Semana Nacional da 

Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, então uma semana, né, diferente de alguns outros, 

que é comemorado um dia, uma data específica. Então devido a essa importância cada vez mais 

necessária no nosso dia a dia, é destinada aí uma semana de dedicação sobre este tema, que neste 

ano de 2020 vem com o tema “Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social”, então um 

tema bastante forte, falando do protagonismo, que muitas vezes acaba ficando aí de lado. E o 

empoderamento, que a gente sabe que muitas vezes quem nascia às vezes, né, Éverton, com 

alguma deficiência ou alguma, alguma síndrome, não há muito tempo atrás, essas pessoas elas 

eram fechadas dentro de casa e pra família acabava sendo até um, algo negativo assim, que 

tinham vergonha, que podia ser até um castigo, né, pastor Samuel? E isso, aos poucos assim, foi, 

foi mudando. Então dentro desta semana, a Semana Nacional ela também é voltada a sensibilizar 

a sociedade ao desenvolvimento de conteúdos e de políticas públicas para promover a inclusão 

social das pessoas com deficiência, diante de tantas negligências históricas de seus direitos e 

combater o preconceito e a discriminação. Então até se utilizava o termo portador, né? Hoje até o 

nome foi mudado aí, era portador de deficiência. Então isso até o próprio termo ele trazia em si 

um peso e uma, uma cobrança em cima, né? Então agora a pessoa, né, tratar é como uma pessoa. 

E eles muitas vezes eles são muito mais especiais do que qualquer um. Então cada vez mais a 
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própria legislação, os própria, a própria, o próprio termo ele acaba sendo mais inclusivo quando 

a gente já, no próprio, trata como uma pessoa, né, acima de tudo é uma pessoa. E em agosto 

agora, de 2019 também, do ano passado, eu protocolei aqui na Câmara, a gente vê o Ademir 

também, Colega Ademir comentou a respeito destes efeitos da pandemia, o Vereador Samuel 

também já comentou sobre isso, Vereador Pedro também já levantou este, este tema, de como as 

pessoas estão cada vez mais afetadas no seu psicológico, no seu emocional, sem saber 

exatamente como se comportar, como agir. E tudo isso vem ao encontro de um projeto também 

que protocolei, já pensando nestas pessoas, porque elas são especiais essas pessoas que tem 

alguma certa restrição ou alguma deficiência, como diz aqui, mas pra gente está sendo difícil, 

imagina talvez pra alguém que tem alguma redução no entendimento, onde talvez aquela 

fisioterapia, aquele trabalho mais específico nesta pessoa seja tão valioso, que seja um 

acompanhamento diário, quanto mais pra estas pessoas que estão, não frequentando agora a sua 

escola, a Apae, pra receber todo esse tipo de estímulo, quanto estas pessoas não estão sofrendo 

mais do que nós nesta pandemia. Então uma forma que eu tinha protocolado, protocolei e 

aprovamos também, era o, aquele projeto dos brinquedos adaptados pra, pras pessoas que 

tivessem alguma restrição ou alguma limitação, pra que elas pudessem também, né, Vereador 

Pedro, que tem uma filha que tem um pouquinho de limitação ali. Pode!  

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Para um Aparte. (Assentimento do Orador). Vereador 

César, obrigado pelo procedimento da tua parte. Isso aí só sente quem sente na pele, viu? Quem 

não tem na pele, não dá muita bola, não dá muita confiança pra esse tipo de coisas, Senhor 

Colegas. Quem tem esse problema na família, se preocupa. E eu admiro muito o Vereador César 

pelo que ele está falando aí, porque há tempo ele vem se preocupando com isso. E eu, por 

exemplo, há vinte, a minha filha vai fazer 21 ano, eu não tive o prazer de frequentar uma praça 

até hoje e levar ela numa pracinha de brinquedo, né? Então isso é, e for analisar bem, profundo 

isso aí, tem um grande fundamento e um grande respeito, e muito obrigado, Vereador César.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado pela contribuição, Pedro. E realmente é isso! Acho 

que esse tempo pós-pandemia principalmente pra estas crianças, jovens e adultos também, é 

fundamental que nós tenhamos esta preocupação. Então fica aqui o meu apelo, junto ao 

Presidente também, Líder de Governo, se possível adaptar a praça do São José, que é a praça 

mais próxima aí da, da nossa Apae, pra que na volta seja mais um instrumento favorável pra que 

essas crianças, esses jovens e esses adultos possam retomar todo este processo evolutivo que eles 

já haviam tendo. Então a gente pede aí encarecidamente que seja feita esta, esta ação. E também, 

dentro desta semana, nossa Apae aqui de Flores da Cunha, com a pandemia, precisaram também 

se reinventar. Então todos os, as programações que eles sempre fizeram durante esta semana, 

agora estão fazendo de forma on-line, e através de vídeos, através de, alguns divertidos, alguns 

mais formativos, outros orientativos. E eu separei aí algum, fiz uma montagenzinha, nada 

técnica, porque não tenho muita habilidade também, mas de algumas falas de alguns dos vídeos 

pra que a gente possa ver também o trabalho da nossa Apae aqui no nosso município. (Exibição 

de vídeo através da televisão, com o seguinte texto: “(Ininteligível) Tenho síndrome de Down, eu 

sou auto defensora da Apae de Flores da Cunha. Estou participando das atividades da Semana 

Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que tem como tema “Protagonismo 

empodera e concretiza a inclusão social”. Sou muito feliz porque já estudei e já trabalhei, e eu 

continuei estudando na Apae de Flores da Cunha. Aqui tem as atividades como dança, piscina, 

artes, educação física e computação. Eu sou (ininteligível), auto defensor. A Apae me ensinou 

ler, escrever, fazer conta, e (ininteligível) pagar conta, receber dinheiro. Olá! Meu nome é Laisa 

Boff, sou terapeuta ocupacional na Apae de Flores da Cunha e vou falar sobre algumas causas 

das deficiências, que podem ser genéticas, através da combinação dos genes do pai e da mãe, 

ambientais que envolve características maternas, quadros de desnutrição e diabetes e o contato 

com vírus e bactérias e, ainda, pré-natais. Olá! Me chamo Eder Branchini e sou psicólogo na 
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Apae de Flores da Cunha. Mas qual o conceito de deficiência? Podemos pensar da seguinte 

forma: pessoas com deficiência são aquelas que ficam impedidas de executar suas funções, 

sejam elas de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais causam prejuízos no 

funcionamento da sua vida diária e nas tarefas, como trabalho, aprendizado ou relacionamentos 

sociais. Olá! Meu nome é Rejane, sou psicóloga da instituição Apae de Flores da Cunha. O tema 

portador dá uma ideia de momento, geralmente a condição ela é eternamente. Já o termo 

deficiente é uma característica no indivíduo. Então a fim de evitar rótulos e exclusões, o melhor 

termo para nos dirigirmos é pessoas com deficiência, porque antes de mais nada são pessoas e 

merecem o nosso respeito. Eu, Franciele Piazza Fiorese, fisioterapeuta da Apae de Flores da 

Cunha, falarei sobre as causas das deficiências no que se refere aos fatores perinatais, ou seja, 

aqueles fatores ocorridos durante a gestação, que podem ser devido à falta de oxigênio, 

traumatismo ou ainda prematuridade. Eles podem causar deficiência intelectual, baixo peso ao 

nascer, maior risco dessa criança desenvolver paralisia cerebral e, ainda, a deficiência auditiva 

ou intelectual. Dependendo da gravidade, nós teremos sequelas muitas vezes de difícil 

reversão”). Então durante toda essa semana, agora até o próximo dia 28, uma série de vídeos vão 

sendo postados aí nas redes sociais, mostrando todo esse trabalho, todo esse diferencial que eles 

têm, esse potencial, a gente pode dizer assim, que eles têm nos dando um exemplo, né, de como 

viver, de como encarar a nossa vida, talvez com um olhar um pouquinho diferente. Então 

aproveitando a presença também do Secretário aqui, eu acho que eu comentei já há algumas 

sessões atrás, que as pessoas têm muito medo e através deste medo do vírus, medo da pandemia, 

medo dessa situação muitos não estão fazendo o acompanhamento na gestação, muitos acabam 

não fazendo aquele exame de acompanhamento ou depois do nascimento. No vídeo de hoje 

também que foi com a terapeuta ocupacional, a Luzia Simioni, ela falou muito sobre esta parte 

da prevenção. Então que a gente possa intensificar, divulgar cada vez mais e chamar as pessoas, 

né, dentro do, de todos os cuidados possíveis, mas chamar, principalmente as mães, os pais pra 

vacinarem, pra fazer o acompanhamento, pra fazer todo esse, esse, esse processo, muito 

importante. Então como a gente viu ali também no vídeo a nossa Apae ela está completando 

agora 47 anos. Então a Apae de Flores da Cunha, que atende também Nova Pádua, ela atende 87 

usuários na assistência social, desses 31 são atendidos na saúde, 42 na educação, 14 no grupo de 

convivência Fortalecer e alguns estão aguardando para iniciarem os atendimentos. São 

aproximadamente 90 usuários desta instituição. Então a Apae também ela conta com 29 

profissionais, sendo oito na área da saúde (da assistência social, fonoaudiologia, psicólogos, 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais), então 11 pessoas na equipe pedagógica, cinco em 

serviços gerais e quatro no setor administrativo. As diretorias e presidentes são sempre ocupados 

por pessoas voluntárias da comunidade, e hoje o presidente é o Eduardo Sgarioni. Então no nome 

do Eduardo agradecer a todos os presidentes anteriores aí que estiveram envolvidos de forma 

voluntária nessa importante instituição, na pessoa da Maria Branchini, essa digo guerreira, né, a 

gente sempre quando, quando vê ela e a exemplo do Pedro quem tem alguém na família sabe o 

quanto é importante e ela sempre faz muito além do que uma direção da, da escola exige. Então 

parabéns também à Maria, em seu nome a todos. E também acho que dá pra gente falar do 

Silvio, né, Silvio? O Silvio sempre foi voluntário, eu lembro ainda quando nós íamos no grupo 

do Cenáculo lá uma vez por mês separar as notinhas, o Silvio muitas vezes estava lá 

coordenando e ajustando todas as coisas. Então no nome do Silvio também agradecer a todos os 

voluntários que fazem muitos trabalhos, desde a reciclagem, da separação do lixo, do lixo não, 

dos resíduos que podem ser reaproveitados e acaba se revertendo também aí em benefício 

financeiro para essa instituição. Então parabéns mais uma vez. Naquela imagem a gente tem todo 

o cronograma aí que vai acontecer agora, até o dia 28, então que a gente também aproveite as 

redes sociais pra estar acompanhando, compartilhando e divulgando cada vez mais as ações da 

nossa brilhante instituição que a gente tem aqui, a Apae, que é modelo pra nível do Brasil todo, 

acredito que a gente pode dizer, diante de toda a estrutura e a infraestrutura que eles têm aí. 
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Então parabéns no nome da, da Maria, também do Eduardo e de todos que passaram por esta 

instituição. Então no mais era isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, 

desejar uma boa-noite e uma boa semana. Muito obrigado!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador César. 

Findadas as manifestações de todos os vereadores inscritos, passamos a um intervalo (de cinco 

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

ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei nº 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”. Solicito ao Secretário que faça 

a leitura (do resultado) dos pareceres das comissões em que este projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

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

e Direitos Humanos: Favorável. 

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

está à disposição dos Colegas Vereadores. 

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

suplente de vereador, Rudimar do Nascimento e ex-colega vereador também dessa Casa, que 

muito contribuiu também pra, pro andamento do, obras e ações do município de Flores da 

Cunha. Cumprimentar o Secretário, Vanderlei Stuani, da Saúde. E na verdade conversava com 

ele anteriormente, esse Projeto de Lei 047/2020, nós estamos autorizando o Executivo Municipal 

a contratar por um prazo determinado dois servidores públicos pra combate à endemias, sendo 

que um se exonerou, né, e aí fica aberto como não tem banca hoje, né, então... Nós hoje, a 

dengue no município de Flores da Cunha nós encontramos focos na, no Centro da cidade 

também e nós precisamos desses agentes. E sem contar que o, que é necessidade através da 

vigilância sanitária, né, estadual também que o Município tenha o controle sobre a, essa 

endemia, né? E nós estamos autorizando o Executivo contratar por 180 dias, então, esses dois, 

até dois servidores que farão esse trabalho de campo, né, vê as armadilhas, aonde são colocadas 

pra ver se tem a proliferação, então, dessas endemias. E com, também com possibilidade de 

prorrogação caso haja necessário. Até que nós tivemos selecionados novos agentes, então, nós 

estamos dando autorização ao Executivo Municipal para contratar, para que faça a fiscalização 

necessária no município de Flores da Cunha. A dengue hoje ela é silenciosa, né, mas hoje eu 

diria que também, além da epidemia da, que nós temos aí do Covid, também ela é muito 

preocupante, porque no Brasil morre muito mais gente de dengue do que o próprio, o próprio 

Covid, né, só que esses números não são alevantados, né? E, certamente, Flores da Cunha tem 

que fazer a sua parte. Fiscalização é um processo importante, né, muitas vezes as pessoas não, 

não, não cuidam, né, no seu pátio, no seu quintal, né, de tirar aqueles vasilhames que estão ali, 

entulhos, pneus, né, e aí o serviço de campo desses agentes é muito importante. Então eu sou 

totalmente favorável.   

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão. Também quero manifestar o meu apoio à 

contratação desses profissionais, né, agentes de combate às endemias, visando atender as 

necessidades temporárias no município de Flores da Cunha. Mas não concordo com parte da 

justificativa, quando na justificativa diz que esclarecemos também que o cargo de agente de 

combate às endemias faz parte do rol de cargos de processo seletivo público 01/2020 em 

andamento, porém encontra-se suspenso devido a pandemia da Covid-19. Na realidade era um 
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entendimento isto e eu entendo diferente, eu acho que é nesse momento que nós precisamos 

contratá-los, nós temos justificativa legal pra isso. Aconteceu inclusive com os profissionais da 

educação, que por alguns meses não foram nomeados, porque estavam suspensas as nomeações 

devido a pandemia. Mas as aulas continuaram acontecendo, a necessidade dos profissionais 

estarem atuando é uma necessidade eminente, então no último mês eles foram nomeados. Da 

mesma forma aqui. Eu vejo que nós temos justificativa, nós estamos enfrentando uma pandemia, 

nós temos a questão do controle da dengue, então é necessário, se faz necessário. Esse tipo de 

coisa não deve ser suspensa devido uma pandemia, é exatamente nesta hora que nós precisamos 

dos profissionais. Não é, e penso que legalmente existem justificativas para isso. Somos 

favoráveis, Senhor Presidente.  

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Contribuindo pra discussão do, da votação desse 

projeto nessa noite, o que a Vereadora Claudete falou, de fato, foi também a minha pergunta, foi 

a minha dúvida como vereador a votar sobre esse projeto quando ele deu entrada a esta Casa e eu 

entrei em contato com o Prefeito Municipal com também essa, esse mesmo questionamento. 

Então o nosso Prefeito, Lídio Scortegagna, extremamente me explicou como funciona esta 

questão, que, de fato, essa, esse processo seletivo para que possa abrir um concurso público em 

Flores da Cunha, porque não há mais nenhum na banca a ser contratado. Então também fiz esse 

mesmo questionamento, então ele me explicou. Porque lembro, volto a dizer que a questão é eu 

não, o problema não é não saber. Eu tenho aonde ir buscar as informações, eu preciso ir buscar 

as informações. Então eu vou votar um projeto que liguei, entrei em contato com o Prefeito e ele 

me explicou, então hoje estarei votando com certeza favorável a esse projeto aqui para que 

possamos ter esse serviço de extrema importância neste momento. Não somente neste momento, 

mas, né, ao que está causando essa dificuldade de uma contratação direta por questão de não 

poder fazer concurso público neste momento. Senhor Presidente, só pra contribuir na discussão e 

na clareza deste projeto.   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Projeto de Lei nº 047 está em 

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

confirmem seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 047/2020 aprovado 

por unanimidade. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente. (Assentimento da 

Presidência). Solicito urgência urgentíssima ao Projeto 050/2020, Senhor Presidente.  

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

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Justificando que esse projeto ele solicita a 

autorização da Câmara de Vereadores para a abertura de um crédito adicional especial no valor 

de sessenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais que é exatamente para aquisição de 

materiais necessários a garantia da segurança sanitária dos estudantes e dos profissionais da 

educação das escolas, conforme está estabelecido no artigo segundo do parágrafo único da 

referida portaria, num possível retorno às aulas, né, que está sendo previsto aí para o dia 28 de 

setembro. Então nós teremos apenas um mês pela frente, portanto solicitamos urgência 

urgentíssima para a autorização de destinação desse valor para a aquisição destes materiais.    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora. O pedido 

verbal de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 050/2020 está em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 050/2020 está em votação. 

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

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Pedido de urgência (urgentíssima) ao 

Projeto de Lei nº 050/2020 aprovado por unanimidade.      
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Encerrada a pauta da Ordem do Dia, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final os Projetos de Lei nºs 050, 051/2020; para a Comissão de Finanças e Orçamento 

os Projetos de Lei nºs 048, 049, 050/2020; e também, para a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 050/2020. Passamos, 

então, para as  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que ainda nos prestigiam nesta sessão. Não vejo mais aqui o Secretário da 

Saúde, mas o que irei falar aqui estarei encaminhando através de indicação, Júlia, na próxima 

semana. Então ele tem atendido, né, os pedidos feitos para a melhoria do posto de saúde no 

distrito do Mato Perso. Eu estive visitando as reformas e percebemos que também seria muito 

importante a pintura das paredes da, daquelas salas e a instalação de um ar condicionado na sala 

dos curativos, que também é a sala de triagem, né? Então nós estaremos encaminhando esses 

pedidos a, ao Secretário da Saúde na próxima semana e esperamos, como fomos atendidos com 

os outros pedidos, também sermos atendidos com essas demandas. Se falou hoje aqui bastante 

em esgotamento, né, então lembramos aqui que há 66 anos atrás Getúlio Vargas não resistiu 

também a pressão, né, e o então presidente do Brasil suicidava-se com um tiro no peito. E antes 

de morrer ele deixa uma carta-testamento que é muito trabalhada pelos professores de história e 

eu, como professora de história, tenho verdadeira paixão por essas histórias que contam, na 

realidade, a história viva, né, do nosso país. É um documento que é norteador do trabalhismo 

brasileiro, portanto é norteador do Partido Democrático Trabalhista, que é o PDT. Pra quem, pra 

relembrar um pouquinho Getúlio Vargas ele com, no governo dele as mulheres tiveram direito ao 

voto, antes disso as mulheres não podiam votar. Foi com ele que foi instituído o salário mínimo, 

foi com ele que as mulheres tiveram o direito a licença maternidade, foi no governo dele que nós 

tivemos direito de, a férias remuneradas, então existem muitas conquistas importantes no 

governo, né, do inesquecível Getúlio Vargas. Na carta-testamento dele, poucos minutos que me 

restam, ele escreveu: “Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e 

novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam; não me combatem, caluniam, 

e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para 

que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Não 

querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Nada mais vos 

posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem 

continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio 

de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso 

lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós 

e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu 

sacrifício vos manterá unidos...” Continuo na sequência, Senhor Presidente. Vale a pena ouvir. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas que ainda 

nos prestigiam na noite de hoje. Na verdade, hoje é um dia bastante importante para o município 

de Flores da Cunha, porque foi dado o pontapé inicial da realização da tão sonhada obra de mais 

de 50 anos de reivindicação, né, antiga ligação de Caxias do Sul - Flores da Cunha, Flores da 

Cunha à Caxias do Sul pela estrada Velha, estrada de São Cristóvão, né? Foi assinado o início 

das obras, certamente amanhã já estará a equipe de campo, né, pra começar a fazer o, o traçado e 

começar a, propriamente a obra em si, né? Recursos que foram muito batalhados, muito 
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trabalhados com o então ministro Osmar Terra, Deputado Federal, que não é de Flores da Cunha, 

é natural de Vacaria, foi residir em Santa Rosa, mas adotou o município de Flores da Cunha para 

como fosse seu, sua cidade natal, né, e hoje nós temos a felicidade então de contemplar, né? Não 

pudemos estar lá presentes, mas certamente o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários que estavam 

presente fizeram, então, a cerimônia de início das obras. É uma comemoração muito importante, 

né, porque é uma, eu acredito que seja uma das maiores obras, né, em termos de recursos 

financeiros do Município de Flores da Cunha em pavimentação asfáltica e que vai interligar mais 

uma, um elo de ligação entre Flores da Cunha e Caxias do Sul. Muitas vezes quando acontece os 

acidentes na RS-122 as pessoas acabam vindo pela Linha 60, Linha 40, Linha 60 e aí existe o 

congestionamento, né, então essa é uma importante elo de ligação, inclusive com a BR-116 que 

foi recentemente concluída também aquele trechinho, foi feito com parceria com Caxias do Sul. 

Então Flores da Cunha hoje está de parabéns e acreditamos que estamos no caminho certo, né, 

obras, realizações e assim é que o município anda, com essas atitudes frente à Administração 

Pública do Prefeito Lídio e Vice Zanin. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

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

Com a palavra Vereador Clodomir Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Cumprimento os Colegas 

Vereadores, a Vereadora, demais pessoas que ainda nos assistem; os pré-candidatos; à imprensa; 

sejam todos bem-vindos! Eu também quero falar com relação a nossa Apae de Flores da Cunha, 

cumprimentar toda a direção, funcionários, colaboradores, todas as pessoas que lá já prestaram o 

seu serviço, ex-presidentes. Quarenta e sete anos de histórias. O município de Flores da Cunha 

tem muito a agradecer, Nova Pádua também a esta importante instituição que nós temos no 

nosso município. Desde já vida longa e que sempre haja pessoas que possam se dedicar a ações 

ao próximo. Falar da semana também, nós estávamos até otimista, os números da Covid estavam 

desacelerando, o Município estava fazendo a sua parte e infelizmente na última sexta-feira 

tivemos o segundo óbito e através da rede social a gente ouviu muitas reclamações. Por muitas 

vezes nós aqui, vereadores, cobramos e tenho certeza que toda as pessoas que fazem à frente 

nesse importante trabalho na saúde do município fazem o seu melhor. Então eu acredito que tem 

sim que haver uma verificação dos fatos, do ocorrido. Claro que a pessoa que fez a denúncia ela 

tem os seus motivos, eu acredito que a, o COE, o Secretaria da Saúde teria que ter o poder de 

poder dar a resposta também a, pra, pra população, né? Que nem eu falei anteriormente, tenho 

certeza que quem está lá dá o seu melhor sempre em prol das pessoas que necessitam desse 

apoio. Então é, é lamentável que tenha acontecido essa segunda morte. Não podemos relaxar, o 

Município tem que continuar fazendo os seus trabalhos para que, de uma maneira geral, isso aí 

nós consigamos contornar toda essa situação. Então sim espero que o, talvez o Secretário ou 

alguém responsável pelo COE dê uma explicação em cima dos fatos que ocorreram. Tanto é de 

se lamentar que é, todas as publicações foram excluídas da mídia, então eu acho que alguma 

coisa controversa há, há nesse fato, né? Então esperamos sim que se manifestem pra sabermos o 

que realmente aconteceu. No mais era isso. Desejar uma boa semana a todos e obrigado!  

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

palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado mais uma vez, Presidente! Ainda cumprimentando 

todos, em tempo o Rouglan da imprensa, acabei me passando antes, perdão, Rouglan. Gostaria 

de endossar as palavras muito bem pronunciadas pela Colega Vereadora Claudete, quando 

prestava a homenagem a nossa Irmã Clara, conhecida assim. Acredito que todo mundo conhece 

ela com a função além de, de todas as demais ela acaba saindo um pouquinho mais ali do 

mosteiro pra fazer as compras, pra fazer todos os, os trabalhos externos. Então uma marca 

sempre muito na, estampada no seu rosto, né, o seu sorriso, agora com a máscara, mas os seus 
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olhos também demonstram muitas vezes toda a sua alegria de viver. Então 32 anos de, de vida 

religiosa. Eu gosto muito de dizer que se temos três, três poderes no nosso município a gente 

pode dizer que tem um quarto, que pra quem acredita, a oração é um poder muito grande dentro 

do nosso município. E toda a vez que eu falo lá com as irmãs também elas sempre dizem que 

estão rezando pelo município, independente de quem sejam as pessoas elas sempre rezam por 

todos que fazem parte do nosso município. Então eu acho que muito merecida esta homenagem, 

uma pena que ela não, não possa estar aqui, mas com certeza a, chega até elas de uma forma ou 

de outra, pela tecnologia ou pelo coração chega até lá. Então parabéns também à Irmã Clara e as 

demais irmãs pelo trabalho voluntário e de oração que elas fazem aí pra, pra toda a nossa 

comunidade. Então ainda reforçando, dentro dos 47 anos de história da nossa Apae, que a gente 

possa acompanhar. Eu acho que é importante também, eles vão envolver as famílias, 

depoimentos dos pais e acho que todo mundo deveria tirar um tempo pra escutar, porque muitas 

vezes nós reclamamos e achamos que a nossa vida é difícil e não valorizamos tudo o que nós, 

nós temos. Nesse último, neste ano a gente acabou recebendo uma, uma afilhada que ela tem 

uma, uma necessidade especial e ela tem praticamente seis meses de vida e ela passou 

praticamente cinco na UTI. Então cada vitória que ela consegue, quando ela conseguiu respirar 

sozinha, quando ela conseguiu se alimentar, quando ela precisou voltar pra UTI, cada vitória dela 

a gente vê o envolvimento de toda a família, de todos os amigos, de todos os conhecidos. Então 

acho que eles nos dão, acima de tudo, um exemplo de vida e que a gente precise, acima de tudo, 

valorizar a vida, que é um dom, um dom de Deus que a gente tem aí e que a gente valorize cada 

vez mais. Então nesse espírito e solicitando aí que todos, dentro do possível, acompanhem os 

vídeos da Apae, eu desejo 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: Obrigado, Presidente; Colegas Vereadores; 

pessoas que nos acompanham ainda. Também falar um pouco sobre a Irmã Clara, ela é irmã do 

nosso colega, né, Fera, o Itacir, nosso colega (ininteligível), então nosso obrigado pelos 32 ano 

de serviço da nossa Irmã Clara também e parabenizando por todo o trabalho que ela realiza aqui 

em Flores da Cunha. Então o nosso parabéns também para a nossa Irmã Clara. Da Apae a gente 

sabe que esses dias, acredito que devia ser, ter acontecido ontem o pedágio da Apae, acabou não 

acontecendo também que anualmente ele acontece o pedágio da Apae juntamente com as 

entidades, com os clube de serviços, o Lions, o Rotary e outras entidades que se dispõem a 

trabalhar no grande pedágio da Apae. Esse ano por enquanto tivemos só o menarosto que a gente 

conseguiu reunir um, um certo valor para a Apae e o pedágio vamos ficar para o próximo ano, 

porque não pode ser, não pôde ter acontecido, não foi realizado nesse ano. Então mais uma vez a 

Apae também a gente sabe da importância que ela tem no município de Flores da Cunha e o 

município de Nova Pádua, então tudo o que pudermos ajudar com o seletivo, com as tampinhas, 

com os plástico, papéis que a gente pode deixar lá para ser reciclado e ser vendido e angariar 

fundos é sempre bem-vindo. Também da estrada Velha, companheiro Fera, endossando as suas 

palavras a gente sabe da importância que essa estrada tem, a importância dos valores destinado à 

Flores da Cunha pelo nosso amigo, nosso deputado, ministro, ex-ministro Osmar Terra que tem 

uma relação estreita com Flores da Cunha e nos proporcionou esses quatro milhões, mais os 

duzentos mil da, da contrapartida, então temos um valor expressivo para ser aplicado lá. Uma 

estrada que tem três mil e trezentos metros e oito metros de largura, né, Scarmin? Então são, são 

realmente obras que acontecem em momentos difíceis, mas elas continuam acontecendo. Falar 

de Getúlio Vargas é falar de trabalhismo, é falar de história, é falar de momentos difíceis de 

agosto de 54, né, a gente se, 24 de agosto, então a gente sabe que em 54, mas já vinha antes um 

período difícil por, por problemas que hoje também acontecem, né? Às vezes a disputa do poder, 

às vezes as ideologias entram em choque. Então foi culminado com o suicídio do presidente 
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Getúlio Vargas e deixou não só um legado de trabalho, de leis trabalhistas, mas também deixou 

uma carta que serve, segundo a nossa professora e todo mundo sabe disso, a carta-testamento ela 

é um, um legado que ele deixou pra toda a população brasileira, desde o mais humilde até o mais 

intelectual é bom que aprenda e leia a carta-testamento de Getúlio Vargas. Por ora era isso, 

Senhor Presidente. Uma boa semana a todos! Muito obrigado!   

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

Com a palavra Vereador Pedro Sperluk. 

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

demais que nos assistem nesta noite. Quero agradecer a Vereadora Claudete pela fidelidade, né, 

por me ceder o tempo, né, e então eu sou grato. E eu vou voltar a falar num assunto aqui, Senhor 

Presidente, falar mais uma vez no Vereador Moacir, que ele falou o que eu vou falar agora e eu 

já falei pela segunda ou terceira vez. Eu gostaria de alguém que me respondesse porque que tem 

aquela lombada eletrônica logo após a sinaleira, na Borges de Medeiros. Podemos até questionar, 

ah, mas não venceu o contrato. Então deixasse terminar o contrato pra depois instalar a sinaleira, 

correto? Aí estamos pagando então a lombada e estamos pagando a sinaleira. Não sei como é que 

funciona o planejamento, né, eu não sei como é que funciona, só que eu gostaria que eles dessem 

umas explicações pra nós, porque nós somos os fiscalizadores disso e nós somos obrigado a falar 

sobre isso aí, né? Tu nem bem sai de uma sinaleira, tu arranca o carro já tem que frear porque 

tem uma lombada e logo mais abaixo tem outra sinaleira, isso aí não... Eu não acho explicação 

pra isso aqui, sabe? Não tem explicação a não ser o planejamento, né? Eu ando muito por aí 

pessoal acho que como qualquer um, as nossa sinaleira estão todas, é, sei lá. É um tempo, é um 

tempo muito grande pelo tamanho da cidade. É um tempo muito grande pelo tamanho da cidade, 

né? Tu tem que ficar ali parado aquele tempo sem vim nem um, um “bicicleteiro” pra passar ali, 

tu tem que ficar parado. Isso aí não, não sei, eu acho que esqueceram por causa da pandemia, 

esqueceram de falar e ver os outros assuntos, né? Isso aí se faz necessário alguém tomar 

providência daquela lombada ali, ou tira uma ou tira a outra, não vejo razão pra isso aí. 

Obrigado, Senhor Presidente.  

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

palavra Vereador Samuel de Barros Dias. 

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

Vereadores, Vereadora; todos os funcionários desta Casa; ex-vereador, Rudimar do Nascimento, 

bom tê-lo aqui; Jaque Zanella; Sandra; Silvio, hoje eu não esqueci o nome; Rouglan, do jornal O 

Florense; a todos que nos prestigiam nessa noite; o Bassani também, suplente de vereador que 

está aí conosco. Eu quero parabenizar a Vereadora Claudete pela, pela indicação, pela moção da 

nossa Irmã Clara, né, a gente realmente consegue encontrar ela na, na rua e como o Vereador 

César comentou de um quarto poder eu diria que é o maior poder, né, por... Enquanto nós 

estamos aqui discutindo políticas públicas, se ela, como vai acontecer e assim por diante existem 

pessoas que se abnegam de uma vida para estar intercedendo à Deus a, para que nós possamos 

ter clareza, para que nós possamos ter humanidade, para que nós possamos ter diálogo e discutir 

de forma saudável e produtiva, né, objetiva. Não somente para a nossa comunidade, mas 

principalmente para as nossas vidas pessoais. Então são pessoas que realmente merecem o nosso 

reconhecimento, o nosso respeito e eu parabenizo a Vereadora por essa sensibilidade. Trinta e 

dois anos, né, de oração, se dedicando a vida espiritual em favor de nós, né, de cada um de nós, 

isso deve ser louvado, reconhecido e respeitado independente daqueles que acreditam ou não, 

né? Então Vereadora, parabéns. Nosso Vereador Barp também fez uma fala muito interessante, 

Vereador, quando fala da preocupação que temos que ter com os profissionais da saúde, por mais 

que no nosso município não tivemos grandes casos no sentido, né, da movimentação, mas a 

pressão psicológica, o medo, o receio que se tem, né, num momento de, de, de pandemia 
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realmente isso é uma pressão que mesmo aqueles que estão mais preparados podem sofrer e 

sofrer muito, se não eles as suas famílias, então é sempre bom a gente respeitar. Então quando 

eles colocam lá, né, aquele, nos locais públicos que tem aquele lá o não ofenda o funcionário 

público, acredito que esse é o respeito que nós devemos dar aos funcionários públicos, saber que 

eles estão sobre pressão em todo o tempo, seja o serviço que estejam fazendo e nesse momento 

muito especial aos funcionários da saúde. Vereador César falou sobre os 47 anos da Apae. Então 

a Apae não temos o que falar, realmente é um exemplo, é uma entidade respeitada, reconhecida 

regionalmente mesmo. A exemplo a nossa comunidade é, a Apae é a soma, né, do, do objetivo 

do que é a nossa comunidade, da prosperidade que é a nossa comunidade, do respeito e o carinho 

e o amor que tem a nossa comunidade e não apenas as pessoas especiais, mas que tem essa... 

Depois eu peço, finalizo, Senhor Presidente. Declaração de Líder.   

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Muito obrigada, Presidente. Gostaria somente de concluir a fala quando me 

manifestava a respeito do ex-presidente Getúlio Vargas, ele que foi eleito, teve que renunciar, 

depois voltou ao governo nos braços do povo, ele que lutou contra uma inflação na época de 

quinhentos por cento ao ano, enfrentou a crise do café, fraudes dentro do, do governo, né? Na 

continuidade da fala, na carta-testamento dele, para concluir ele dizia: “Meu sacrifício vos 

manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma 

chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio 

respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. 

Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo 

não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu 

sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a 

espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram 

meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. 

Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na 

História.” Após escrever esse texto Getúlio Vargas, ele dá um tiro no próprio peito, né, se 

suicida. Um número incontável de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre, né, uma comoção 

nacional, gigante. Um grande homem! Quero relembrar aqui algumas da, das instituições das leis 

criadas no governo dele. Direito do voto às mulheres, o salário mínimo, a criação do salário 

mínimo, a licença maternidade e as férias remuneradas. Essa é minha homenagem, a nossa 

homenagem ao inesquecível Getúlio Vargas. Uma boa semana a todos!  

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Obrigado, Senhor Presidente! Apenas para continuar a minha fala dentro do que 

estava colocando aqui, dos 47 anos da Apae. Eu, meus avós moram até hoje ali na Júlio de 

Castilhos, aonde foi a primeira Apae inaugurada e eu, desde muito cedo, estava ali como vizinho 

da Apae, então estava sempre juntamente com os trabalhos feitos ali, com pessoas amigas que a 

gente conviveu pegando carona inclusive, na época, com a Kombi da Apae. E esse final de 

semana uma das alunas da Apae, a Betânia Sogari, ela perdeu a sua mãe, a Bambina Sogari, 

nossa amiga, minha amiga de longa data, me viu crescer, tenho a mesma idade da Betânia, nós 

convivemos junto na, na infância. Amiga do Vereador Moacir, o qual ela já havia comentado 

várias vezes ter conversado com o Vereador Moacir sobre duas preocupações que ela tinha. 

Primeiramente da questão dos idosos, né, a qual ela estava sendo atendida ali em Antônio Prado 

numa clínica geriátrica e também a preocupação com a sua filha, que tem a minha idade, 42 

anos, na questão de ter alguém que pudesse a, cuidar, né, pessoas que tem essa necessidade 

especial, de ter alguém que cuide. Então é uma pessoa que viveu e sonhava com coisas 

importantes pro nosso município e que, com certeza, isso vai soar bastante nesse momento 

político que nós teremos, nessas mudanças importantes que eu já tenho falado aqui, que o maior 

investimento será nas pessoas, não tenho dúvida disso. Juntamente com esse luto, né, da querida 
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amiga Bambina Sogari, 82 anos, que faleceu esse final de semana, faço também minhas as 

palavras do Vereador Clodo sobre a, amiga minha também. Uma pessoa, vizinha da minha mãe, 

Marli Glades Stangler, que faleceu nesse final de semana e realmente ela, a filha entrou em 

contato comigo, nós já conversamos, né, para entender um pouquinho mais e ter as devidas 

explicações. Então realmente é importante, né, que se esclareça claramente se houve, se não 

houve. Conversei com a filha, eu sei que é, no momento de perda a gente, quem já perdeu um 

ente querido sabe que a gente umas vezes, né, acaba se passando, mas espero eu, acredito eu que 

vai ser esclarecido sim e a gente tem maior interesse nisso, para que não haja dúvida, de forma 

alguma, sobre os profissionais e muito menos no coração e na mente daqueles que ficam aqui 

nesse momento de, de perda, né, e de luto. Então quero desejar a todos uma boa noite, uma boa 

semana e vamos lá, parabéns pra Apae!    

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

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

prestigiam na noite de hoje. Como não me manifestei ainda, quero também fazer coro, né, a 

nossa Apae do município de Flores da Cunha comemorando 47 anos né, conforme o Vereador 

Samuel, o Vereador César já se manifestaram, né, ela é um reflexo da nossa comunidade, né, da 

união da nossa comunidade. Aqui nós temos o Silvio que, o Silvio Gasparin que toda a, toda a 

campanha que tem e não é só na campanha, né, durante todo o ano ele está conquistando 

padrinhos, né? Quem ainda aqui não é padrinho da Apae mensalmente pode estar aí falando já 

com o Silvio e contribuindo mensalmente. É um débito na conta, né, são valores dá pra se dizer 

insignificante às vezes para nós, mas para a entidade faz toda a diferença, né, Silvio? Então 

parabéns, parabéns a todas as pessoas que estão envolvidas na Apae do nosso município. No dia 

de hoje, então, à tarde, às quatorze horas Prefeito Municipal junto com Secretários, moradores do 

prolongamento, empresários daquela região da estrada das Indústrias assinaram a ordem de 

serviço junto com a empresa vencedora da licitação da estrada Velha do município de Flores da 

Cunha, né? Mais conhecida como estrada Velha, RS-028, né, é uma rodovia estadual, Pedro. Nós 

falamos de 40, 50 anos, mas moradores falam que são 80 anos já de uma reivindicação, né, então 

o morador, o Iramar Onze, que representou aquela comunidade, na sua fala ele fala que são 80 

anos dessa reivindicação, então ganha o município, mas com certeza é uma, uma vitória de quem 

mora naquele prolongamento que sofreu há muitos anos com barro, com a poeira, com as 

doenças, né? Tanto problema de saúde, de pulmão e tantos outros que a poeira traz, né, para as 

pessoas que residem nesse local. Então uma grande conquista, temos que agradecer Deputado 

Osmar Terra que adotou o nosso município, né, e graças a mais esses quatro milhões, é a maior 

obra com valores e esses valores são oriundos de fundo perdido, não é financiamento, não é 

empréstimo, é dinheiro que vem a fundo perdido para o Município de Flores da Cunha, né, então 

é uma grande conquista. São quase dois, dois pra três anos, né, Fera que nós estivemos lá e agora 

saiu, já na semana passada foi depositado os primeiros 20% e dado por parte do Ministério a, o 

aval para iniciar a obra. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa semana a todos!              

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Éverton. 

Encerradas as manifestações pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Antes de encerrar 

convido os Colegas Vereadores, público presente para participarem da audiência pública 

referente ao Projeto de Lei nº 044/2020, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, 

para o ano de 2021, organizada pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. Assunto de 

extrema importância, na próxima sexta-feira, dia 28 de agosto, a partir das 17h30min. A mesma 

audiência também será transmitida através do nosso canal no Youtube. Também junto aos demais 

Colegas a homenagem da Vereadora em relação ao ofício a nossa querida Irmã Clara deixo aqui, 

reitero, os nossos votos de parabéns pelos seus 32 anos de vida religiosa. Um especial abraço a 

todas as Irmãs Clarissas, também a nossa querida decana Irmã Bernarda, nossa Cidadã Florense 

recentemente agraciada nesta Casa. Receba então, querida Irmã Clara, em nome de toda a 



 

Anais 2.589, da Sessão Ordinária do dia 24 de agosto de 2020. 191 

Câmara Municipal de Vereadores os nossos votos de felicidades por essa importante data. A 

todas vocês nossos desejos profundos de paz e bem!        

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 24 de 

agosto de 2020, às 19h47min. Muito obrigado a todos e uma excelente semana!  
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