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SESSÃO 2.590 – ORDINÁRIA 

31 de agosto de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 31 de agosto de 2020, às 

18h10min. Um cumprimento muito especial aos Colegas Vereadores, Colega Vereadora, público 

presente, profissionais da imprensa, comunidade que nos prestigia pelas mídias sociais em 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 089/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 016/2020 e informa que houve 

uma licitação na modalidade concorrência pública no ano de 2019, e que a mesma foi suspensa, 

tendo em vista a necessidade de reavaliação do projeto, em atenção ao requerimento nº 

044/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo.  

Ofício nº 090/2020, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de julho de 

2020, para conhecimento dos Vereadores.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Resolução nº 002/2020, de autoria do Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, que 

“Institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 089/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a pintura interna de todas as paredes e a aquisição de dois ares-condicionados para 

instalação na UBS do distrito de Mato Perso. 

Indicação nº 090/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de uma lixeira orgânica na rua Borges de Medeiros, próximo ao número 

1.136. 

Indicação nº 091/2020, de autoria do Vereador Moacir Ascari, que indica ao Prefeito Municipal 

que seja providenciado o conserto do calçamento na rua Elda Truccolo Curra, no bairro Videiras. 

Indicação nº 092/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que indica ao Prefeito Municipal que 

encaminhe projeto de lei à Câmara de Vereadores para estabelecer como essenciais, no 

Município de Flores da Cunha, as atividades exercidas pelos profissionais de educação física 

quando realizadas em estabelecimentos destinados à prática de exercícios físicos, em situações 

de crise ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. 

Requerimento nº 046/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa sobre as demandas 

recebidas na Ouvidoria desta Casa, conforme anexos. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Deputado Estadual Paparico Bacchi, que encaminha convite para o ato virtual de 

instalação da Frente Parlamentar em Defesa das Associações de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, no dia 28 de agosto de 2020, às 13:00 horas, no link disponibilizado no e-mail.  

E-mails da Caixa Econômica Federal, que informam os créditos de recursos financeiros referente 

ao contrato de repasse nº 870280/2018, no valor de R$143.314,29 (cento e quarenta e três mil, 

trezentos e catorze reais e vinte e nove centavos), para pavimentação de acesso ao museu 
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Casarão dos Veronese no município de Flores da Cunha; e também, referente ao contrato de 

repasse nº 864942/2018, no valor de R$216.380,95 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e oitenta 

reais e noventa e cinco centavos), para pavimentação de acesso ao parque da Gruta no município 

de Flores da Cunha, ambos no dia 24 de agosto de 2020.  

E-mails do Cerimonial do Palácio Piratini, que encaminham convites para a cerimônia virtual de 

formatura da 47ª turma do Curso de Formação Profissional de Delegados de Polícia, no dia 02 de 

setembro de 2020, às 14:00 horas, no link disponibilizado no e-mail; e para o lançamento da 

Expointer Digital 2020, no dia 31 de agosto de 2020, às 15h30min, no endereço digital fornecido 

por e-mail.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Boa noite, Colegas 

Vereadores, Vereadora; pessoas que nos acompanham; à imprensa. Senhor Presidente, faço uso 

desse espaço do Pequeno Expediente para defender a indicação protocolada por mim nessa 

semana, aonde indicamos ao Prefeito Municipal a colocação de uma lixeira orgânica na rua 

Borges de Medeiros, próximo ao número 1.136. Os moradores da rua mencionada reivindicam a 

colocação de uma lixeira para o depósito de lixo orgânico para que seja feito o correto descarte, 

evitando o mau cheiro e aproximação de animais que espalham o lixo pelo chão. Então na, no 

final da Borges, ali perto da antiga cooperativa Santo Antônio, tem a necessidade de se colocar 

uma lixeira de orgânico. A seletivo ela continua, a orgânica foi removida para reparos e assim 

que, que obtermos o novo lote, a nova leva de lixeiras esperamos e acreditamos que será reposto 

lá essa lixeira para a colocação do lixo, para evitar os problemas que já todo mundo sabe e já 

foram mencionados. Então contamos com a, com a boa vontade e a colaboração do Executivo e 

do, do Meio Ambiente para colocar sim essa lixeira, para podermos ter não mais todo aquele 

acúmulo de lixo nas ruas, evitando todos os problemas e transtornos que acarreta essa falta de, da 

lixeira naquele local. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!     

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

Com a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Boa noite também ao Senhor, aos demais 

Colegas Vereadores, Vereadora, à população que nos prestigiam. Utilizo deste tempo para 

defender uma indicação que veio ao encontro um, um pedido dos profissionais de educação 

física aqui do nosso município. Então a gente sabe que vários municípios já estão encaminhando 

projetos de lei para determinar como essencial a atividade deste profissional a nível municipal 

também, é uma forma de valorizarmos cada vez mais esta categoria. Inclusive no dia de amanhã 

é o Dia Nacional, né, do Profissional de Educação Física, essa profissão que vem cada vez mais 

ganhando autonomia e valorização, prova também disso é no Diário Oficial da União, no dia 07 

de agosto deste, deste mês agora foi reconhecido também que o profissional de educação física 

possui formação para intervir em contextos hospitalares em nível de atenção primária, secundária 

e terciária em saúde. Então esta, estes profissionais cada vez mais capacitados, cada vez com 

uma formação mais abrangente, então a gente vê como uma forma de também valorizar esta 

categoria a nível municipal também, elevarmos a, a atividade como essencial no nosso 

município, Senhor Presidente. Obrigado! 

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

palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 
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VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Obrigada, Presidente! Senhor Presidente, 

Colegas Vereadores, senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão; um cumprimento 

muito especial a nossa Presidente do Partido Democrático Trabalhista, Paulinha Cavagnoli aqui 

presente, também ultimamente tem acompanhado, né, todas as nossas sessões. Utilizo este 

espaço para justificar as, a indicação encaminhada por mim durante esta semana. Dizer que 

estive visitando a Subprefeitura e o, e o posto de saúde no distrito do Mato Perso, como já havia 

comentado no final da sessão da semana passada. Conversei com os trabalhadores de lá, o 

Subprefeito, com a enfermeira, também com a técnica de enfermagem lá daquela localidade, 

estávamos acompanhando a troca do piso, né, daquele posto de saúde que foi, já era de uma 

indicação anterior minha e que foi atendida prontamente pelo Secretário da Saúde, o qual nós já 

agradecemos aqui por diversas vezes. E então nós constatamos que a pintura daquele local 

também está bastante danificada e também algumas salas do referido espaço não possuem ar-

condicionado. Nós sabemos que quando uma pessoa busca, né, o atendimento de saúde já ele não 

está numa situação muito confortável, então se nós tivermos nos nossos locais de atendimento ao 

paciente um ambiente mais agradável para acolher, as pessoas se sentem um pouquinho melhor 

pelo menos psicologicamente, né? Então nós estamos aí solicitando a instalação, que não é um 

grande absurdo assim, né, a instalação de dois “ar-condicionados” para as salas do posto de 

saúde no distrito do Mato Perso, uma para a sala de curativos e triagem e uma para a sala do 

dentista. Inclusive a própria dentista que atende na localidade já havia feito esta solicitação ao 

Secretário da Saúde, sempre pensando no bem-estar e na melhoria do atendimento ao público. 

Então nós como já fomos atendidos na demanda da, da troca daquele piso e da instalação de uma 

poltrona para a aplicação de soro, nós esperamos também que a Secretaria da Saúde nos atenda 

nesta solicitação, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; um cumprimento à 

imprensa; demais pessoas que nos prestigiam na noite de hoje. Na verdade é fazer defesa a uma 

indicação de minha autoria, no qual solicito o conserto de calçamento na Elda, na rua Elda 

Truccolo Curra, no bairro Videiras, devido as ondulações. As ondulações acontecem porque 

muitas vezes os caminhões acabam estacionando sempre ao mesmo local e acaba levantando, né, 

na lateral, junto ao meio-fio, então alevanta aquela camada. Então por o, até por solicitação do 

suplente de vereador Bassani, né, que passou no, naquele loteamento, nos falou e aí fomos 

verificar e realmente, nós precisamos é fazer o conserto agora, né, quando se tem material à 

disposição para que, para que as nossas vias, então, elas fiquem com perfeitas qualidades de 

trânsito, né? Então fazendo essa indicação ao Executivo Municipal para que tome providência. 

Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!   

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

Encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Nesse momento transfiro a Presidência desta Casa ao Vereador 

Vice-Presidente, Éverton Scarmin, para fazer uso do meu tempo no Grande Expediente. 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Com o tempo do Grande Expediente Vereador João 

Paulo Tonin Carpeggiani. 

VEREADOR JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Bom dia! Bom, bom dia não, boa 

noite, Senhor Presidente; Caros Colegas Vereadores, Vereadora; população que nos prestigia; 

sejam todos bem-vindos na noite de hoje! A todos, a toda a população que também nos 

acompanha pelas mídias sociais, através do nosso canal no Youtube. Prazer estar aqui mais uma 
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vez com todos os senhores e senhoras. Senhor Presidente, eu utilizo desse espaço para trazer 

alguns assuntos à tona que julgo de, de extrema valia para conhecimento geral e também da 

nossa comunidade. O primeiro deles é que na última sexta-feira nós tivemos aqui nesta Casa a 

audiência pública, no dia 28, patrocinada pela Comissão de Finanças e Orçamento, presidente 

Moacir, com a apresentação da Lei do Orçamento Anual, a LOA (Vereador quis dizer Lei de 

Diretrizes Orçamentárias - LDO), né, para o ano de 2021. Dentre as inúmeras informações que 

foram apresentadas nesta Casa, eu fiz questão de muito brevemente salientar duas, as quais 

dizem diretamente respeito a nós, Vereador Samuel, no que trata a, a receita estimada para o 

próximo ano, né, para o próximo prefeito, que vai ter um, valores a menor no próximo ano no 

nosso caixa. A receita estimada do nosso Município, que no ano de 2020 até o final do ano era de 

cento e trinta e um milhões e setecentos e cinquenta e cinco mil, ano que vem ela vai passar para 

cento e vinte e quatro milhões aproximadamente. Nós estamos falando em números absolutos 

num decréscimo de cerca de oito milhões de reais a menos, que poderiam ser investido, Vereador 

Pedro, em obras e ações do nosso município. Infelizmente em relação a ocasionadas, todos os 

prejuízos da pandemia, da, e, consequentemente, a parada das atividades produtivas não só no 

nosso município, mas a nível nacional e nós não somos uma ilha, nós também sofremos aqui, 

então certamente a próxima administração vai ter que encarar o fato de ter oito milhões a menos 

em caixa “previsionado”, tá? É uma, um decréscimo na ordem de seis por cento no nosso 

orçamento para o ano que vem, o que é uma lástima, sabendo que no início do ano estávamos 

aqui todos empolgados com a retomada a pleno vapor de uma, de todas as atividades 

econômicas, tínhamos excelentes perspectivas pra esse ano e infelizmente fomos pegos de 

surpresa por tudo isso que aconteceu, né? Em relação a esta Casa Legislativa, Caros Colegas 

Vereadores, temos feito também o nosso dever de casa. Imaginando que ano que vem vai ser um 

ano de arrocho provavelmente, né, vamos ter que lamber muitas das feridas desse ano, mas 

certamente a, a nossa Casa aqui, a Câmara de Vereadores de Flores da Cunha estará fazendo a 

sua parte para que os, o uso do dinheiro público seja bem utilizado, seja respeitado e nós, para o 

ano de 2021, nós vamos ter uma previsão de orçamento menor, bem menor do que o Plano 

Plurianual aprovado lá em 2017, que todos nós aprovamos aqui, teremos um, uma economia de 

cerca de duzentos e quarenta mil reais. Nós tínhamos, em 2017, “previsionados” para o ano 

próximo, 2021, na ordem de dois milhões e cinquenta e cinco mil e efetivamente ano que vem 

nós vamos ter um orçamento, esta Casa, de um milhão e oitocentos e quinze mil. Então é 

importante salientar essa economia sabendo que nós fizemos o máximo possível para 

racionalizar os nossos recursos. E falando objetivamente em todas as rubricas a que trata a nossa, 

as nossas prioridades pro ano que vem, solicitei que fosse, na condição de Presidente também 

desta Casa, que fosse diminuído pela metade os investimentos no, em divulgar atos do Poder 

Legislativo. Nós tivemos investimentos importantes, inclusive na transmissão on-line de todas as 

nossas sessões que ao longo prazo, Vereador Pedro, vão proporcionar uma economia gigante pro 

nosso, pro nossos cofres, pros cofres públicos do Município, porque nós não somos geradores de 

receita, né, nós dependemos consequentemente das, da disponibilidade de recursos do Poder 

Executivo. Então tivemos uma, cortamos pela metade, cinquenta por cento os recursos para a 

divulgação de atos, também diminuímos pela metade no que diz respeito a manter a memória do 

espaço do Legislativo, nós reduzimos ainda vinte por cento na questão de realização de sessões 

solenes, que era, esse ano acabou não sendo possível pela pandemia, mas ano que vem já temos 

o, já temos a prerrogativa de diminuir ainda mais os recursos que podem ser enxugados, né? Nós 

também reduzimos em vinte e cinco por cento a manutenção dos veículos oficiais. Eu solicitei 

que fosse feito um cálculo dos últimos cinco anos do consumo de combustível, de manutenção, 

revisão, seguro e nós temos condições de retirar recursos dessa rubrica pra que seja devolvido ao, 

aos cofres públicos, Vereador Scarmin. Então tudo isso nós procuramos fazer o nosso dever de 

casa. A gente cobra do Poder Executivo que seja racional com os custos e também na nossa parte 

a gente tem que fazer, né, Vereador Fera, a nossa parte aqui nesta Casa. Então é importante que 
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se faça, se dê, dê a devida publicidade a esses atos desta Casa também, que é um dinheiro de 

toda a nossa população. Apresento também, foi protocolado na última sexta-feira, nesta Casa, um 

projeto de revisão, um projeto de resolução para revisão do, do Regimento Interno desta Casa 

que apresenta algumas alterações importantes que a gente precisa preparar esta Casa pra algumas 

inovações que foram feitas a partir desse ano. E, atualmente ele, ele data de 1996 o Regimento, 

então são vinte e quatro anos sem alterações substanciais no seu texto. E, desde já, nós 

elaboramos, assessorias desta Casa, com as assessorias de bancadas também contribuíram 

bastante no, no texto e basicamente nós temos duas grandes modificações, que depois eu 

encaminharei um material a todos os Senhores Vereadores, um resumo bem pontual de todas as 

alterações que estamos propondo. A primeira que é a substituição dos anais pelas atas nas nossas 

sessões, que ela forma o trâmite mais ágil para certificação dos fatos ocorridos em sessões 

plenárias, trazendo mais segurança, visto que, as atas serão votadas em plenário, fato que não 

ocorria com os anais. Diante das transmissões das sessões ao vivo, possibilita a simplificação das 

atas, suprimindo a transcrição integral das falas dos vereadores e reduzindo drasticamente o 

trabalho na secretaria desta Casa. Então vai proporcionar mais eficiência nos trabalhos aqui nesta 

Casa Legislativa. E também a inclusão e regulação das Emendas Impositivas que foram 

aprovados recentemente por todos nós vereadores também em que, agora, a Câmara tem um 

papel também fundamental na alocação de recursos no próximo orçamento, então já estamos 

fazendo essa alteração no Regimento Interno pra prever tais dispositivos. Então será 

encaminhado a todos os Senhores, caso haja alguma contribuição também está à disposição para 

inclusive emendas a esse projeto de resolução. Por fim, Senhor Presidente, gostaria de, de trazer 

também a público algumas ações importantes que a nossa comunidade fez ao longo da, dessa 

pandemia. Todos nós precisamos nos reinventar, né? Muitas dificuldades elas se fizeram cada 

vez mais presentes e uma delas eu gostaria de destacar também um exemplo muito positivo que 

foi lançado pela Mahaila, que é uma escola de dança aqui de Flores da Cunha, né, que atenta ao 

momento atual, a Mahaila - Estúdio de Danças lançou na segunda-feira, dia 10 de agosto, o 

projeto Habitat - Dança pelo meio ambiente. (Exibição de imagens através da televisão). Habitat 

foi pensado como espetáculo final de ano da escola com a proposta de usar a dança para alertar 

sobre a preservação no meio ambiente. Com a pandemia, o tema se tornou ainda mais necessário 

e a proposta foi repensada. Agora, todas as coreografias elas são transformadas em vídeodanças. 

Para realizar o projeto com a qualidade que sempre se prezou a escola em todos os seus 

espetáculos, um financiamento coletivo foi lançado pelo site apoia.se/habitat. Então eles 

procuraram como forma de se capitalizar nesse período, buscar doações junto a nossa 

comunidade pra viabilizar os lindos espetáculos que essa escola já produz. Na primeira etapa do 

projeto, serão produzidas seis vídeodanças. “Cada coreografia representará um tema: 

Pandemia, Ecossistemas, Deserto, Flora, Terremoto e Corais. E pra publicar esses vídeos com a 

qualidade que a gente sempre preza nos nossos espetáculos, nós contamos com o apoio das 

pessoas que tenham interesse em se sentir parte deste projeto”, destaca a sócia-diretora Fernanda 

Panizzon. Financiamento coletivo, pra quem não sabe, é uma modalidade de investimento onde 

várias pessoas podem fazer uma pequena contribuição dos seus próprios recursos em algum 

negócio ou algum projeto, e geralmente é feito via internet. Na modalidade do projeto da 

Mahaila, atingindo a meta ou não, o projeto sairá do papel parcial ou completamente, ou seja, 

parte dos vídeos ainda serão realizados mesmo que com uma produção mais modesta. “É bem 

fácil de ajudar e é como se as pessoas estivessem comprando um ingresso pro nosso espetáculo, 

mas vai ser tudo on-line”, acrescenta Shamila Carpeggiani, sócia-diretora da escola. No site do 

projeto, cada um escolhe o valor que fica mais em conta pra doar e recebe um tipo de 

recompensa, por exemplo, ter seu nome nos créditos dos vídeos ou ainda receber brindes de 

projetos. Quem doar dez reais ou mais receberá um agradecimento virtual pelas redes sociais da 

escola. As pessoas que doarem trinta ou mais terão os seus nomes divulgados nos créditos dos 

vídeos. Já quem doar acima de cinquenta reais, além de ter os nomes nos créditos dos vídeos, os 
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doadores também receberão um bóton do projeto e uma ecobag da Mahaila, fazendo alusão aí ao 

ecossistema. Além disso, todos os doadores poderão assistir os vídeos antes do lançamento 

oficial. É uma primeira etapa desse projeto que eles pretendem, até a Madelaine faz parte do, do 

grupo, né, Made, também dança. Caso haja bastante engajamento, a intenção da escola é de 

produzir mais vídeos. A apresentação do espetáculo em um evento físico ainda não foi 

descartada, certamente assim que as condições forem favoráveis para tal. A direção da escola 

segue buscando novas formas de promover a arte de forma segura e saudável durante a 

pandemia. Então é importante fazer esse registro das, das inúmeras entidades que se viram aqui 

forçadas a inovar pra continuar prestando, né, os seus serviços ou o seu, vendendo seus produtos. 

A semana passada o Vereador César também mostrou da Apae, né, que eles tiveram que se 

reinventar, então algumas lições acabam ficando, né, dessa pandemia. Certamente é uma forma 

de aproximar as ações. Hoje todos nós temos acesso fácil a rede no nosso celular, estamos 

conectados praticamente o dia inteiro e, certamente, a gente consegue se aproximar das pessoas 

de forma mais eficaz. A exemplo também do que essa Casa faz ao transmitir as sessões, 

certamente nós estamos atingindo um número muito maior de pessoas que muitas vezes não 

poderiam estar presentes aqui em sessão ordinária acompanhando os nossos trabalhos, mas que 

tem muito interesse em saber o que o seu vereador faz em desempenhar o seu trabalho. Prova 

disso que a última edição do, do jornal O Florense também trouxe, né, Rouglan uma, uma 

pesquisa em que a maioria ainda acompanha o trabalho do seu vereador, então acho que ao 

aproximarmos a tecnologia certamente será a nosso favor em divulgar as ações importantes que 

são desenvolvidas nesta Casa. No mais era isso, Senhor Presidente, que trago as informações 

desta semana. Agradeço a atenção de todos e uma ótima semana. Muito obrigado!     

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Retorno a Presidência ao Presidente João Paulo Tonin 

Carpeggiani.  

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

Vereador Scarmin. Dando sequência ao Grande Expediente, passamos o tempo ao Vereador 

Clodo Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Caros Colegas Vereadores, 

Vereadora, às pessoas que nos assistem, à imprensa, assessores da Casa, às pessoas que nos 

assistem através do Youtube, sejam todos bem-vindos! Quero nessa noite trazer, falar sobre um 

assunto que por nós foi destacado durante o ano passado, lá no mês de março, o Vereador 

Éverton que é da área dos vinhos, conhecedor dessa matéria-prima importante pra nós. Lá em 

Bento Gonçalves, no mês de março, teve lá o Fórum Intermunicipal de Planejamento Turístico e 

Econômico e o assunto principal lá foi sobre a Zona Franca do Vinho e da Uva, um projeto 

muito debatido desde 2017, um projeto de autoria do ex-deputado, ex-deputado João Dorly, 

Derly, João Derly, da Rede, então ele foi autor desse projeto, mas aí em 2018 ele não foi reeleito 

então o projeto foi arquivado. Isto, o João Derly, então, foi o Secretário do Esporte do estado do 

Rio Grande do Sul. Então esse projeto ficou arquivado por um tempo. Então a partir de março do 

ano passado, então, numa reunião que teve lá em Bento Gonçalves foi levantado esse assunto, 

continha lá na época a presença do atual presidente da Câmara dos Deputados Federal, Senhor 

Rodrigo Maia e outros deputados gaúcho, gaúchos. Então na ocasião o deputado do PP, 

Jerônimo Goergen, assumiu a responsabilidade de trazer esse, esse projeto novamente a 

discussão lá no plenário, isso no dia 10 de março. No dia 13 de março, então, o deputado gaúcho 

também Carlos Gomes, do Republicano, então trouxe esse projeto novamente a discussão e a 

partir daí foi começado tramitar nas comissões da que ele teria direito. Então pra, pro nosso 

conhecimento, no último mês de agosto, então, ele passou no último, na última comissão que ele 

tinha que ter parecer favorável para que ele fosse em votação no plenário. Então a Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços então deu parecer favorável. Então 
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esse projeto, então, ele já está disponível para que o Senhor Rodrigo Maia coloque em votação e 

que, o mais breve possível, seja aprovado. Que, do que que trata esse projeto. É um projeto pra 

redução da carga tributária de todos insumos que envolve a, todo, todo o processo da produção 

de vinhos, uvas, sucos e espumantes. Então é uma redução nos impostos, o IPI, PIS, Finsocial e 

ISSQN. Então acho que é um projeto importante, toda a bancada gaúcha está envolvida através 

do deputado Carlos Gomes e queira que o projeto seja aprovado já pra próxima safra, que nós 

tenhamos aqui na nossa região da serra gaúcha já aprovado esse projeto com a isenção desses 

impostos. A princípio, quando foi lançado o projeto, ele valeria somente pra, pro Vale dos 

Vinhedos, a região de Bento Gonçalves, mas depois com o trabalho de outros municípios, então, 

foi engajado toda a região da serra gaúcha, tinha 23 municípios e durante a tramitação do projeto 

outros, outros municípios do estado também entraram, então hoje nós temos 30 municípios que 

fazem parte deste, desta Zona Franca da Uva e o Vinho, inclusive municípios lá da fronteira, né? 

Nós temos quatro ou cinco municípios lá da, da fronteira que também vão fazer parte dessa Zona 

Franca da Uva e do Vinho, que seria: Dom Pedrito, Santana do Livramento, Encruzilhada do Sul 

e até Bagé. Então que nem eu falei antes, tomara que isso aconteça. Nós temos aqui depoimentos 

de algumas pessoas que na época estavam comparecendo lá naquele fórum, a Ivane Fávero que é 

uma conhecida nossas, que ela é especialista no enoturismo, na época ela dizia que: “A Zona 

Franca pode ser um fator não apenas de atração do turista nacional, pelos preços reduzidos dos 

vinhos, mas também de alavancagem ao receptivo internacional, através do fortalecimento de 

toda a cadeia de hospitalidade, gastronomia, arte e cultura ligadas ao universo do vinho”. O 

Spa do Vinho que foi quem deu essa ideia, também falou: “Muitos dos nossos hóspedes se 

queixam de não encontrarem vinhos com valores mais atraentes no produtor, às vezes até mais 

caros do que nos grandes supermercados ou distribuidores. Isto acontece em função da alta 

carga tributária imposta ao produto”. Então agora nós, eu vou passar pra vocês um vídeo que 

recentemente uma grande empresa de mídia nacional apresentou uma reportagem sobre essa 

matéria. (Exibição de vídeo através da televisão, com o seguinte texto: “Já não é de hoje que os 

vinhos nacionais fazem sucesso e eles estão cada vez melhores, mas enfrentam uma competição 

desigual com os estrangeiros por causa das taxas impostas aos produtores nacionais. E a ideia 

de uma Zona Franca para o vinho igual à que existe em Manaus para a tecnologia, conquista 

cada vez mais vinicultores do Rio Grande do Sul. O cuidado na poda da parreira ajuda na 

qualidade da safra esperada. Você tem que escolher exatamente o que que você pretende, qual é 

o, qual é o tipo de, de uva e a qualidade de uva que você quer e é nesse momento que você 

determina isso. As uvas vão estar prontas para a colheita só a partir de janeiro, mas o 

engarrafamento não para o ano todo. Vinhos e espumantes que já se comparam aos das maiores 

marcas do mundo, mas não conseguem competir com os importados por causa das taxas 

aplicadas ao produto. Nós temos uma carga tributária tão pesada que chega até 60% do valor 

de cada garrafa que o consumidor compra no supermercado ou numa loja. Um projeto de lei 

ainda em tramitação pode mudar esta realidade. O Deputado Federal Carlos Gomes, do 

Republicanos, propõe criar uma Zona Franca da Uva e do Vinho no estado, dando isenção de 

tributos ao produto fabricado na região. Com o incentivo de redução ou a isenção do IPI, PIS e 

COFINS nós iremos proteger o setor da uva e do vinho, ao mesmo tempo protegendo também os 

nossos produtores. A Zona Franca da Uva e do Vinho vai compreender 30 municípios do Rio 

Grande do Sul. A maioria fica na serra gaúcha. Aqui são 680 vitivinícolas, todas elas assim, 

com parreirais a perder de vista. Noventa por cento de toda a produção de vinho nacional saem 

dessas terras. Nesta vinícola são produzidos dois milhões de garrafas de vinhos e espumantes 

premiados em todo o mundo. Com a perspectiva de criar a Zona Franca vem a possibilidade de 

aumentar a produção e contratar mão de obra especializada. Gera todo um desenvolvimento 

turístico e econômico da região ali que principalmente aqui, devido a pandemia, foi muito 

afetada. O enoturismo também espera lucrar. Este hotel recebe visitantes do mundo inteiro. Ele 

fica no meio do parreiral. Atraídos pela beleza e conforto do lugar, os visitantes acabam 
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conhecendo a bebida feita aqui. Um turista, um visitante que vem pra conhecer a vinícola ele 

pode ser estimulado a comprar também os vinhos e levar pra casa pra dar pra conhecer pros 

seus amigos e vizinhos, porque ele comprou um produto muito mais barato do que ele compraria 

no supermercado da sua cidade. A expectativa de que a Zona Franca da Uva e do Vinho entre 

em funcionamento até o ano que vem, deixa o setor otimista. Na medida que as pessoas vêm pra 

cá, conhecem o produtor e experimenta o vinho e vê a qualidade que tem, aí se cria um, um, um 

elo, um laço com esse, com esse consumidor e ano após ano você vai poder continuar vendendo 

vinhos pra ele.”). Obrigado, Rosma! Então vocês viram que, que através da imprensa isso já está 

bem destacado. A nossa região é uma região magnífica, ainda tem muito a ser explorado nessa 

parte do enoturismo. Então na última semana, o dia 26, através do Deputado Carlos Gomes, ele 

fez um pedido de, de um regime de urgência para apreciação desse projeto. Então que nem eu 

falei anteriormente, tomara que seja atendido, que seja votado e seja aprovado para o bem da 

nossa serra gaúcha. Em cima desse mesmo assunto, sobre o enoturismo, nós falamos muito das 

acessibilidades. Na semana passada também nós falamos aqui, acessibilidades com relação as 

pessoas que tem alguma deficiência. E, mas a acessibilidades não são só pras pessoas deficientes. 

Acessibilidades é pra todos nós cidadãos. Quando nós vamos viajar, quando nós vamos algum 

lugar o que que nós gostamos? O que que nós queremos conhecendo lugares novos, né? Então eu 

tenho mais um vídeo pra passar pra vocês, muitos de vocês tenho certeza que viram também esse 

vídeo, de como é importante a acessibilidade em todos os setores da nossa economia, né? 

(Exibição de vídeo através da televisão, com o seguinte texto: “Nós temos visto muito na 

pandemia as pessoas se reinventarem, né? E a história que nós vamos mostrar hoje é prova de 

que essa mudança está cada vez mais presente. Olha só o que um pai lá do interior do município 

de Estrela Velha, Estrela Velha fez pra que o filho pudesse ter acesso aos estudos. Faça chuva 

ou sol, frio ou calor o Alan está ali cumprindo com o dever de estudar. Eu venho aqui 

acompanhar as explicações das professoras e as aulas, e porque antes eu não tinha nem o 

telefone. Essa foi a forma que o pai Odilésio encontrou de fazer com que o filho conseguisse 

participar das aulas e aprender. É que em casa o sinal de internet não era bom o suficiente. Nós 

compramos o telefone pra ter acesso a internet, mas como o sinal lá em casa não pegava bem, 

eu tive a ideia de fazer a barraca aqui perto da lavoura, onde o sinal é melhor. Construí com 

pedaços de madeira e coloquei uma lona por fora, para quando se é frio ou chuva o Alan possa 

vim estudar. E a gente como pai a gente ajuda como pode. A dificuldade do Alan é a mesma de 

muitos outros estudantes da escola Itaúba, que fica no interior de Estrela Velha”). Bem, nós 

vimos aí então que a acessibilidade que a gente fala é o sinal de internet, é o sinal do celular, é o 

ônibus passando na frente da nossa casa, é o acesso pavimentado. Eu tenho uma filha de 20 anos, 

quando que eu vou, eu preciso alugar uma casa pra ir à praia, a primeira coisa que ela me pede é 

se na casa tem internet, né, é uma coisa óbvia. Hoje nós todos precisamos, todos nós estamos 

conectados. E no meio rural, não é diferente. Nós pedimos, nós sempre falamos pra segurar as 

pessoas no meio rural. E a melhor maneira de segurar as pessoas, as famílias no meio rural é 

dando condições, internet, rede de celular, acessibilidades. O turista vem visitar a nossa cidade, 

ele quer visitar os nossos pontos turísticos, as nossas cantinas, ele quer comprar um produto ou 

um vinho, um suco, um espumante, isso são acessibilidades. Como que ele vai comprar um 

espumante se a cantina está fechada? Como que ele vai provar nossa gastronomia se o 

restaurante está fechado? Como que as famílias vão ficar no meio rural se não tem o sinal de 

internet, se não tem um acesso pavimentado? Então tudo isso são acessibilidades. Cada vez mais 

as pessoas exigem e é função sim do Poder Público favorecer essas comunidades, essas pessoas 

que vivem no interior. Então por isso eu trouxe hoje essa mensagem de, de trabalhos que são, 

estão sendo desenvolvidos na nossa região, na nossa serra gaúcha, para cada vez mais agora, 

depois da pandemia, nós podermos inventarmos, trazermos o turista, que o turista depois da 

pandemia ele não vai, só pra concluir, ele não vai fazer viagens longas, ele vai ficar aqui perto do 
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nosso município. Então que nós tenhamos essa capacidade de receber esses turistas. Agradeço a 

atenção de todos! Boa noite! Obrigado!  

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

Encerrando as inscrições Vereador Éverton Scarmin.  

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

Vereador Samuel de Barros Dias.  

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

Vereadores, Vereadora, a todos que nesta noite nos prestigiam aqui. Eu quero agradecer primeira 

mão aqui ao Vereador Éverton de me ceder o seu espaço para falar sobre dois assuntos que quero 

discorrer nessa noite, que acredito que é muito importante no nosso trabalho que 

desempenhamos aqui nesta Casa. Muito especial aí a presença do nosso, do nosso suplente de 

vereador Cedir Bassani, que sempre está, já esteve mais, né, depois deu uma parada e, agora, 

retomando aí, sempre acompanhando e mostrando do interesse, né, público de estar aqui, 

ouvindo todos os andamentos desta Casa; jornal O Florense, né; temos a Paula Cavagnoli, 

Presidente do PDT, também já está acompanhando há bastante tempo os trabalhos da Casa; 

jornal O Florense, na pessoa do Rouglan; temos o Michel também, do partido PSD, isso, né? Isso 

aí! Bom, Nobres Vereadores, eu quero falar sobre duas, duas, dois assuntos no meu entender 

acredito que é importante que a comunidade saiba, e mais uma vez parabenizando o nosso 

Presidente, por ter investido dentro da transmissão, né, pelo Facebook, para que a gente possa se 

aproximar da comunidade, né? Cada um de nós faz dentro, faz a informação pelas redes 

pessoais, mas agora, a gente tem a rede da própria Câmara para que mais pessoas possam ser 

alcançadas. Isso é muito positivo, mostra cada vez mais e mais transparência, né, do nosso 

trabalho aqui nesta Casa. Primeiro nós aprovamos, semana retrasada, um projeto de lei aqui, 

Projeto 047/2020, autoriza o Executivo Municipal a contratar, por prazo determinado, servidores 

para exercerem a função de agente de combate às endemias, visando a atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, a questão da dengue. Então nós aprovamos aqui, 

dentro de um processo de urgência, né, para que fosse contratado dois agentes para trabalhar no 

nosso município, e nós fomos buscar as informações para provar o porquê, por que não contratar 

funcionário público. Então daí ligamos diretamente ao Prefeito Municipal Lídio Scortegagna 

para que ele nos esclarecesse, ficamos em dúvida nesse sentido, que foi uma dúvida da, da 

Vereadora Claudete também, e ele nos informou que era impossível contratar alguém do, da 

banca, como se diz, porque não havia ninguém na banca. Então o prazo hábil principalmente 

desse problema que nós temos no município, que nós estamos caracterizado como uma cidade 

que está infestada, né, então o prazo ficava inviável. Então foi mandado a esta Casa, para que 

aqui nós como vereadores aprovássemos com urgência, né, esta contratação de dois agentes que 

trabalhasse no nosso município nesse sentido da questão da dengue, e nós aprovamos. Então 

aprovado, voltei ali com o Prefeito Lídio, né, Lídio Scortegagna, e disse, e agora, como é que 

está o andamento? Aprovamos o projeto, como é que está a contratação? Quem serão essas 

pessoas que vão estar? Porque eu já tive a visita na minha casa, né, dos agentes da dengue e, 

diga-se de passagem, fui, foram fantástico na sua abordagem e na sua qualidade de trabalho, 

então a gente tem essa preocupação, porque é importante que as pessoas que vão trabalhar com 

isso, falar com a comunidade sejam extremamente competentes, sejam extremamente 

qualificadas. Isso me preocupou porque nós estamos aqui dando autorização ao nosso Prefeito 

que ele contrate pessoas. Então como será a contratação dessas pessoas? Então, pra minha grata 

alegria, e por isso aqui estou informando, o Prefeito Lídio Scortegagna me colocou que já está 

aberto o, está sendo, já está praticamente pronto o processo seletivo, ou seja, vai ser selecionada 

as pessoas que vão trabalhar, ou seja, eu não vou escolher a dedo. Não, eu quero que o César 

trabalhe, eu quero que o Clodo trabalhe, não, não vai ser escolhido dessa forma. Vai ser aberto 

um processo seletivo e pessoas qualificadas vão estar trabalhando nesse sentido. Isso é 

fundamental! Isso é importante que a gente mostre pra, pra comunidade, que nós como 
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vereadores estamos acompanhando todos os processos, não apenas votando os projetos aqui e 

depois deixamos a deus-dará. Não! O acompanhamento que cada um de nós dá a projetos que 

assim entende que pode ser acompanhado. E dentro disso, quero principalmente falar que nós 

como munícipes, nós como “cidadões” somos peça fundamental disso, porque dois agentes 

contratados pelo Município para informar à comunidade, para fazer os testes na comunidade, 

para ver aonde tem foco de dengue ou não é fundamental que nós façamos a nossa parte, que há 

prevenção disso, há prevenção da dengue. No, em 2018, nós tivemos 273 mil casos de dengue no 

Brasil; 2019, nós passamos para um milhão, quinhentos e setenta, quinhentos e quarenta e quatro 

mil; e até agora, no ano de 2020, nós já estamos próximos do um milhão de infectados no Brasil. 

E as mortes são extremamente ruins, ou seja, toda morte é ruim, mas tem algumas mortes de 

sofrimento. E existe, dentro da dengue, a dengue hemorrágica, então, ou seja, é algo que nós 

temos que nos preocupar. Tivemos cidades infestada no Rio Grande do Sul, se vocês procurarem 

as informações, não lembro agora a cidade, mas eu assisti a reportagem pela RBS TV, então 

pessoas que estão morrendo pela dengue, ao que está aos nossos olhos. E nós como comunidade 

temos e precisamos fazer a nossa parte, que é muito simples, Cecconello, muito simples! É 

apenas cobrir os locais onde tem água parada, né, e aonde que possível possa ter água parada, 

que é pneu, garrafa, aquelas coisas, potes, né, que fique ali uma água parada se vire. E aqueles 

que possuem, né, no caso, as flores, as plantas, coloque areia. Então são ações extremamente 

simples, que são extremamente relevantes para que não tenhamos, no nosso município, uma, um, 

como é que eu posso dizer aqui, um, uma..., um surto, obrigado, Vereador Ademir, um surto de 

dengue! E assim como o coronavírus, os que mais são atingidos nessa questão da dengue 

também, os que mais vem a óbitos também são os idosos. Então se nós estamos preocupado com 

o Covid-19, temos que estar preocupado sim com a dengue, né, professora Claudete e vereadora. 

Então é importante que nós comunidade façamos a nossa parte. E não posso, esse é o primeiro 

assunto, e eu quero aqui parabenizar ao Executivo, na pessoa do Prefeito Lídio Scortegagna, de 

estar sempre aberto pra que a gente busque as informações. Eu, de minha parte, pelo menos eu 

sei que não somente a minha, dos demais vereadores da mesma forma, a gente busca, a gente 

liga, a gente busca e as informações a gente consegue. Então isso é muito importante nós termos 

esse acesso, não é apenas porque estamos dentro da base de Governo, mas assim eu também sei 

que todos os demais vereadores têm essa, essa acessibilidade com o Prefeito Municipal Lídio 

Scortegagna. E o segundo assunto, não menos importante, mas que eu quero deixar registrado 

aqui nessa noite, juntamente com os Nobres Vereadores, algo histórico no nosso município. 

Semana passada, dia 24, às 14:00 horas da tarde, foi assinado, né, a ordem de início das obras da 

estrada velha, dia 24. Nós não, acredito que nenhum vereador aqui pode participar por questões 

eleitorais, mas como eu gostaria de estar lá, porque é histórico, Vereador César, é histórico! 

Então os moradores mais antigos aqui sabem de quão importante é essa via para o município e 

quão ela foi usada no nosso município. Eu quantas vezes fui a Caxias do Sul, pegava, né, tinha, 

era um ônibus pela 122 e um ônibus pela estrada velha. Então nós não tinha tantas opções como 

hoje temos, que praticamente todos são a 122 e acredito que não sei mais agora se existe uma, 

duas linhas, dois horários apenas por dia, mas antigamente era uma lá, uma cá, uma lá, uma cá. 

Então se tinha muito, era se usado muito pelo transporte público, no caso, a Caxiense, a estrada 

velha. Então é algo histórico no nosso município. Então vemos que é uma região que está se 

desenvolvendo de forma fantástica, não apenas pelos moradores que ali estão, mas 

principalmente pela preocupação do Poder Público, pela preocupação dos vereadores que fazem 

as indicações, que comentam com, com o Prefeito Municipal da importância que determinadas 

regiões precisam dos investimentos, como o nosso Vice-Prefeito Almir Zanin sempre fala, que 

asfalto também é qualidade de vida. Vereadora Claudete aqui seguidamente tem pedido asfalto a, 

de Otávio Rocha a Mato Perso e eu não vejo a hora que também será um dia histórico, Vereadora 

Claudete, quando também se conseguir culminar nesse projeto, e eu quero estar lá, eu quero estar 

lá. Quer estar lá também, Vereador Moacir? Vereadora Claudete também quer estar lá! Acho que 

todos nós queremos estar então nesses momento históricos do nosso município, dentro de obras 

extremamente importantes que nós poderíamos citar várias, mas eu não posso deixar de passar 
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em branco. Então quem aqui é morador de Flores da Cunha sabe da importância que essa obra 

tem, de que essa via, não apenas para os moradores, mas para o desenvolvimento que terá essa 

região ali de São João, Parada Cristal, São Cristóvão até Caxias do Sul. Eu utilizei muito essa 

via, trabalhei ali no bairro Serrano, então de São Gotardo ali é doze quilômetros, então utilizei 

muito essa via, então entendo da importância que se tem essa via, não somente para o 

desenvolvimento, mas para aqueles que moram e trabalham, utilizam dessa via para o trabalho. E 

o que é interessante, que eu nessa noite quero também, de forma pública aqui, fazer um pedido e 

fazer já uma indicação ao nosso Prefeito Lídio Scortegagna, porque dentro da licitação estava 

reservado na rubrica para esta obra cinco milhões e seiscentos mil reais, cinco milhões e 

seiscentos mil reais, sendo que quatro milhões vindo de verba federal do Deputado Federal 

Osmar Terra, né, onde nós também acompanhamos que ele fez o anúncio deste valor e, agora, 

chegou até o Município para essa obra. Isso também é importante salientar da, do empenho que 

se precisa ter para trazer recurso ao Município, porque o Município tem condições sim, mas ele 

tem condições até aqui. Se tiver mais dinheiro, pode fazer mais. E da importância que tem de 

buscar esses recursos através dos deputados federais, que todos os vereadores aqui, ou uns mais, 

outros menos estão sempre em busca pra isso, para que o nosso Município possa ter mais obras, 

para que possa ter mais investimento na saúde, na educação, enfim, em todas as áreas do nosso 

município. Então, e a empresa que ganhou, a empresa CCN, Construtora Centro Norte Ltda., da 

cidade de Vila Nova, porque uma empresa não muito conhecida, então eu também busquei 

informação..., de Vila Flores, cidade de Vila Maria, desculpa, Vila Maria, porque eu também 

tinha entendido que era Vila Flores e então a gente foi, foi em busca pra conhecer a empresa que 

vai fazer esta obra, se é uma empresa séria, se é uma empresa que realmente vai desenvolver um 

trabalho diferenciado, então procuramos já a informação da empresa. Então vamos estar de olho 

para que, em oito meses, que é o que a licitação pede, né, que oito meses para que essa obra de 

três mil e trezentos metros seja realizado no nosso município. Não vai ser toda a via até a cidade 

de Caxias do Sul. Então a indicação que quero fazer, para que todos aqui já saibam de antemão, a 

minha indicação pessoal, como disse, até porque conhecemos bem ali aquela região, usamos 

aquela, aquela região, eu tenho parentes que moram ali no bairro Serrano, então a gente utiliza 

seguidamente aquela via, de um milhão e, de cinco milhões e seiscentos mil que foram 

reservados para esta obra da pavimentação da estrada velha, na licitação, esta empresa, a 

empresa CCN, Construtora Centro Norte, né, da cidade de Vila Maria, ela ganhou esta licitação 

por quatro milhões e duzentos mil reais. Isso faz com que o dinheiro que estava reservado para 

essa obra sobrasse um milhão e quatrocentos mil. Então como não vai terminar toda obra, porque 

foi feito todo um planejamento, né, para que ali pudesse esse dinheiro ser o suficiente para esta 

obra, e a licitação ela tem esse poder, que é o menor preço dentro das especificações e qualidade 

que está dentro da licitação, então essa empresa ela ganhou essa licitação por quatro milhões e 

duzentos mil, então ela vai produzir essa obra dentro desse valor porque ela entende que tem essa 

capacidade, né, de construir essa obra dentro das especificações da licitação. Então..., é oito 

meses, oito meses, Vereador! Oito meses, Vereador Pedro! Então oito meses. No mês de abril, 

mês de abril de 2021, se Deus assim quiser, que possamos estar todos vivos para ver esse dia 

histórico, dia 24, segunda-feira passada, foi dado a ordem. Mas importante agora será, né, 

Bassani, que vai chegar o momento da inauguração desta obra. Espero estar lá nesse período 

como cidadão ali, juntamente com todos os moradores e outras pessoas que vão estar 

acompanhando isso, no mês de abril de 2021, que será a inauguração desta obra. Isso é muito 

importante para o nosso município, e volto a frisar, o desenvolvimento dessa região. É muito 

importante porque nós estamos ligando 116 com praticamente a 122, e nós temos aí o nosso 

município entremeio e esta região que vai, que já é desenvolvida e vai desenvolver muito mais. 

Então indico ao Prefeito Municipal Lídio Scortegagna que ele possa pegar este valor que estava 

previsto dentro da licitação, que está aqui agora sobrando um milhão e quatrocentos mil, que ele 

possa, dentro da sua programação, já encaminhar o restante da via que está, vai faltar em torno 

de um quilômetro para que fique diretamente Flores da Cunha e Caxias do Sul totalmente 

pavimentada, sendo que o Prefeito me comentou que já há uma negociação bem andada com o 
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Prefeito de Caxias do Sul, o Cassina, para que ele faça a parte de Caxias do Sul e nós encontre, 

né, Flores da Cunha e Caxias do Sul dentro da, dos limites de cada município. Então acredito que 

é uma importante indicação e, acima de tudo, uma importante obra. Parabéns ao município de 

Flores da Cunha! Parabéns a todos os moradores daquela região! E muito especial, parabéns ao 

Prefeito Lídio Scortegagna que tem feito um trabalho diferenciado e, no meu ponto de vista, 

dentro de, do asfalto ele, né, pra finalizar, Senhor Presidente, tem feito a diferença no nosso 

município. São mais de cem, vai chegar a cem quilômetros de asfalto. E eu fico contente com 

isso porque a próximo investimento será em (Interferência do Presidente: Para finalizar!) 

pessoas. Muito obrigado, Senhor Presidente! Boa noite a todos! Obrigada da paciência.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel. 

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

da pauta da Ordem do Dia. (Intervalo). 

ORDEM DO DIA 

Está em pauta o Projeto de Lei nº 050/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial de R$61.598,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) dos pareceres 

das comissões em que este projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

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

e Direitos Humanos: Favorável. 

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

está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão. Então eu gostaria de falar um pouquinho 

sobre a autorização de abertura de um crédito especial de sessenta e um mil, quinhentos e 

noventa e oito reais para aquisição de EPIs, né, para o combate à Covid para ser destinada às 

escolas municipais. Conforme o calendário que foi apresentado pelo Governo do Estado, as 

séries finais do ensino fundamental, que são de sexto a nonos anos, retornariam no dia 28 de 

setembro. Isto deverá ser confirmado ou não amanhã, na próxima live do Governador, que teria 

sido na quinta-feira da semana passada, mas transferiu para terça-feira, dia 1º de setembro. Então 

dizer que as escolas já criaram o COE local, né, que foi encaminhada agora para apreciação e 

aprovação do COE municipal e passará pela aprovação do COE municipal, né, para implantação 

deste, deste plano de contingência à Covid-19 são necessários os EPIs. Importante destacar que o 

Município está destinando EPIs tanto pras escolas municipais quanto pras escolas estaduais, as 

escolas públicas municipais e estaduais estarão sendo contempladas. Gostaria de listar alguns 

EPIs que vão chegar até as escolas com o recurso que está sendo destinado, que são os 

termômetros infravermelhos como nós, que nós temos adquirido aqui na própria Câmara de 

Vereadores, tapete de desinfecção de calçados, totens para distribuição de álcool gel, o próprio 

álcool gel, o álcool 70, fitas adesivas para poderem serem marcados os bancos, as classes enfim. 

Então tudo que é de importante para que possamos receber os nossos alunos com segurança está 

sendo destinado através desse recurso. Agora basta saber, né, se o retorno vai ser ou não 

confirmado pelo Governo do Estado no novo calendário e, depois, pelos, pelos municípios. Era 

isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, na verdade esse 

projeto de lei é justamente pra prevenir, né, o isolamento social. E eu acredito que a volta das 

aulas devam ocorrer o mais rápido possível porque os problemas que estão acontecendo em casa, 

né? E se não voltar no mês de setembro, eu acredito que todas as escolas particulares, as creches 
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e as escolas particulares elas vão entrar em período de falência, porque ninguém consegue 

segurar mais que seis meses uma empresa sem ter resultado. As escolas públicas tudo bem! Elas 

têm, elas têm uma, uma gerência que é a população que acaba pagando os recursos, né? Elas 

ficam fechada. Agora, as escolas particulares, creches e outras escolas de iniciativa privada eu 

acredito que elas devam sim, deve ser autorizado pelo Poder Público Municipal ou pela, pelo 

Estado, né, o retorno gradativo às atividades, porque caso contrário, nós vamos ter um colapso na 

educação não nesse ano, mas no próximo ano, pela falta, né, pela falta de escolas que vão atender 

os nossos filhos também. Então sou totalmente favorável o quanto antes nós colocarmos à 

disposição das escolas, caso tenha o retorno no mês de setembro, então que todas as escolas 

estejam preparadas então com os EPIs, né, os equipamentos individuais, né, proteção individual, 

para que os nossos filhos possam ter a tranquilidade de ir para a escola sem o problema de serem 

contaminados, né? Isolamento social, as regras, que elas sejam mantidas, mas é fundamental nós 

aprovarmos então para que todas as escolas, sejam elas estaduais ou municipais, tenham 

tratamento igualitário pelo Poder Público Municipal. Sou totalmente favorável.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Apenas complementando a fala dos 

Colegas Vereadores, importante esta abertura de crédito. Uma iniciativa que vem baseado na 

portaria 1.857, do Ministério da Saúde então, que vem se preocupando cada vez mais e abrindo 

possibilidades de retorno às aulas de forma segura. A gente sabe que, eu tenho filhos pequenos, 

muitos Colegas também têm, a população tem filhos e a gente fica um pouco apreensivo com 

este retorno. Mas, por outro lado também, esta, esta forma de oferecermos possibilidades mais 

seguras para que eles voltem às aulas, de maneira que os pais também possam ficar mais 

tranquilos, acho que é um início muito positivo para que gradativamente a gente retome estas 

aulas também, para que a qualidade do nosso ensino, por mais que se tenha, esteja sendo feito 

um esforço grande nas aulas on-line, os professores, cabe um destaque aí, eles estão se 

reinventado de forma excepcional com as aulas on-line, para fazer com que os, os alunos tenham 

cada vez mais aproveitamento aí nos conteúdos. Mas a gente sabe que a aula presencial sempre 

ela tem todo um diferencial. Então sou amplamente favorável a esta iniciativa e inclusive 

favorável a novas iniciativas nesta, nesta área, Senhor Presidente.  

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

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

os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Em virtude do problema de contagem dos votos, 

Vereador César, por gentileza, manifeste o seu voto. (Problema na conexão de internet).   

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Pois não. Então contabilizado 

todos os votos, Projeto de Lei nº 050/2020 aprovado por unanimidade. (Vereador César 

consegue votar eletronicamente). Agora sim, retificado o voto. Obrigado, Vereador César.  

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

Redação Final o Projeto de Resolução nº 002/2020; para a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 049/2020.  

Lembramos que na sexta-feira aconteceu a audiência pública para apresentação da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021. Assim, lembramos que o Projeto está disponível 

para receber as emendas nos próximos dez dias, caso haja interesse por parte dos Colegas 

Vereadores. Passamos, então, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Está com a palavra Vereador Pedro Sperluk.  
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VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, Colegas Vereador, Vereadora, público 

presente que nos assiste nesta noite. Peço ao nosso assessor aí dar uma, uma “assessoradinha” aí 

pra nós, bem rapidinho. Eu quero fazer um, uma colocação aqui pro nosso público presente desta 

noite, nossos Colegas Vereadores, né? Gostaria que prestassem bem atenção no nosso jornal 

nesta noite. (Exibição de imagens através da televisão). Eu não gosto de mentir, eu não gosto de 

enrolação e como sempre falo não temos que fazer muito rodeio pra nós falarmos a verdade, né? 

Eu tenho 20 indicações ao Senhor Executivo ao qual foi 20% atendida, né? Cem, eu tenho 100 

indicações, 20% atendida, certo? O próprio, não é eu que digo, é a lei que diz aqui, é o papel que 

está escrito aqui, certo? Eu tenho projeto, eu tenho requerimento: 15 requerimento; projeto: 

quatro projeto; eu tenho projeto de lei complementar: um. O jornal nos encheu o saco assim por 

mais de 30 dia pedindo todos esses materiais! Portanto tirou o nosso tempo de talvez fazermos 

outras coisas, né, pra nós atender eles com maior carinho e delicadeza, que é o que nós soubemos 

fazer no nosso gabinete é tratar bem todo mundo, pra assim eles apresentar no jornal O Florense 

o tipo de trabalho que eles apresentaram ali. A prova está aqui, Senhor Presidente! Não é eu que 

estou falando! Olha aqui, ó! Aqui é a prova concreta do que o, né, me pediram e eu mandei pro 

jornal! Eles não foram capaz de colocar uma do lado da minha foto ali! Mas eu quero dizer que 

isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. Eu sou um cara transparente, tenho as minhas 

qualidade. E ainda eu digo mais uma vez, ó, juntos venceremos! Juntos venceremos! Mas isso 

não é coisa que se faça, porque hoje nós temos as redes sociais que é bem mais potente. Muito 

obrigado, Senhor Presidente!   

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

palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado mais uma vez, Presidente! Vereador Pedro indignado. 

Confesso que um pouquinho os dados que estão aí realmente tem alguns dados que acabam não 

coincidindo exatamente. Rouglan, daqui a pouco seria interessante dar uma conferida a respeito 

dos números de, aparentemente de todos os vereadores aí estão um pouco confusos. Tá, está 

certo! Obrigado! Aproveito também, Presidente, para parabenizar mais uma vez uma 

comunidade do bairro Aparecida, que neste último domingo, dentro da, dessa palavra “se 

reinventar”, né, eles serviram aí um menarosto ali no bairro Aparecida, deixar todo mundo com 

água na boca aí, seis pedaços de codorna, três de galeto, três de coelho,  três de porco e dezesseis 

de polenta. Então foram servidos aí 230 combos, eles chamaram assim, né, para atingir 

aproximadamente 600 pessoas se deliciando com esta refeição tão tradicional e tão saborosa aqui 

do nosso município. Então acho que cabe uma, um agradecimento aí, um parabéns a toda equipe 

administrativa. Eles que agora também adquiriram há algum tempinho o todo o equipamento pra 

fazer o menarosto também, então a exemplo de outras comunidades, também o bairro Aparecida 

inovando e se aperfeiçoando cada vez mais pra atender a comunidade. Então eles não puderam 

fazer o festejo aí na época onde a pandemia estava mais agressiva e, agora, que abriu essa, essa 

possibilidade, então eles efetivaram esta ação, onde envolve toda a comunidade. Estive 

acompanhando um pouco as atividades deles também, todos com os equipamentos de segurança, 

tomando todas as medidas de higiene, de pra se, pra prevenir e para também oferecer aí o 

alimento ótimo e delicioso. Infelizmente não pude adquirir porque na quinta-feira já tinham 

esgotados todos os, os ingressos aí que eles tinham à disposição. Então pra mostrar o quanto a 

comunidade também valoriza este tipo de trabalho. Então parabéns a todos os envolvidos aí na, 

no menarosto do bairro Aparecida. No mais era isso. Desejo uma boa semana e uma boa-noite a 

todos!    

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

palavra Vereador Moacir Ascari.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, falando em “se 

reinventar”, a comunidade da Linha 60, comunidade de São Bartolomeu ontem, né, como não 
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podiam fazer festa fizeram uma procissão, né, na Linha 60, passando o santo de casa a casa nas 

famílias, né, da comunidade da Linha 60. E também fizeram a arrecadação que não esperavam, 

porque mesmo parado ela tem manutenção a comunidade, ela precisa de dinheiro, né, pra a 

manutenção, a conservação da comunidade, né? E então fizeram a festa com, festa, fizeram uma 

romaria, procissão e também os devotos, né, de São Bartolomeu então com a contribuição 

tiveram a arrecadação no dia de ontem, lá na comunidade. Parabéns àquela comunidade, né, que 

muito bem sabe fazer festa, sabe fazer seus menarosto. E tão logo volte, acaba essa pandemia, 

certamente nós estaremos lá, como sempre, prestigiando o bom prato típico, o prato menarosto 

de Flores da Cunha. Estive também no, no final de semana, no sábado precisamente, verificando 

algumas obras, né, até inclusive o Vereador Scarmin estava junto, né, fomos lá na comunidade 

de São João, aonde estavam trabalhando naquele momento, porque tem que trabalhar quando não 

chove, né? E as obras estavam em andamento, eu acredito que mais um mês ela estará totalmente 

pavimentado também aquele trecho. E como dizia o Vereador Samuel, com a pavimentação da 

estrada velha, vai ficar faltando naquela região somente a ligação de São Gotardo até a estrada 

velha, que mais um quilômetro, um quilômetro e pouco, né? No mais, aquela região ficará 100% 

asfaltado. Assim, obras também que estão sendo, dando andamento, né, temos ali no Carmo, que 

foi feita a retirada de uma curva, também será pavimentado. Agora, amanhã, será pavimentado lá 

em Mato Perso, porque deu problema na máquina vibroacabadora, né, por ser um, um declive 

acentuado, então tem que ser uma máquina diferente, não pode ser aquela pneus, tem que ser 

aquela com esteira, né, e acho que até na quarta-feira também aquela obra estará concluída, né, e 

todas as outras obras que estão em andamento, dentro da possibilidade então elas estão sendo 

atendidas e certamente ficarão prontas dentro da, do cronograma estipulado pelo Poder Público 

Municipal. Então no mais, desejo uma boa semana a todos. Tenhamos um ótimo dia. Muito 

obrigado!       

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

Com a palavra Vereador Samuel de Barros Dias. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Obrigado, Senhor Presidente. Eu acompanhei 

atentamente aqui a fala do Vereador Pedro e vou estar me manifestando semana que vem sobre 

essa questão do jornal O Florense. Eu de forma alguma queremos nos, nos, como é que eu vou 

dizer assim, vou buscar um pouco mais de informação. Pedi pra minha assessora Alaiane pra que 

ela soubesse quem que fez a reportagem dos vereadores aqui, acho que é importante que a 

comunidade saiba. Mas eu tenho comigo que pior do que não ter informação é ter informação 

errada. E entendo que infelizmente nessa reportagem nós estamos percebendo aqui algumas, 

algumas falta de informação. Então a gente vai estar, quero estar falando semana que vem sobre 

isso, né, procurando aí que a comunidade tenha a informação correta porque, e não falo apenas 

da, do quadro ali onde tem as indicações de cada vereador, mas principalmente da reportagem 

que tem anteriormente, aonde mostra as ações dos vereadores. Então aquela reportagem pra mim 

acredito que ela precisa ser refeita sim, precisa ser refeita, porque Vereador Éverton, por 

exemplo, o Senhor, Vereador Éverton, tem 88 ações apenas, né; e a Vereadora Claudete tem 421 

ações, a Vereadora de Mato Perso, que é a mais distante do Centro do município trabalha e 

produz mais do que todos os demais Vereadores aqui da região central, segundo a informação do 

jornal O Florense, segundo a informação do jornal O Florense. Então como eu disse, vou estar 

conversando, estar buscando informações, mas a gente sabe que infelizmente essas informações 

não procedem, não estão corretas de ações, de ações não, de ações não! Vereadores fazem muito 

mais do que essas ações que estão colocadas aqui! A Senhora inclusive tem muito mais do que 

essas ações, 421 ações. Então como eu disse, vamos estar buscando informação, Senhor 

Presidente, para que a gente possa estar falando mais sobre esse assunto semana que vem. Muito 

obrigado! Boa noite a todos! E até semana que vem.  
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel de 

Barros Dias. Com a palavra Vereador Clodomir Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu quero continuar falando 

sobre a minha fala lá no Grande Expediente com relação ao segundo vídeo da criança que foi 

procurar o melhor acesso pra estudar. Vejam como que é interessante a vitrine da mídia, né? 

Então tem muitas ações que elas só acontecem depois que a mídia coloca à público. Nós 

sabemos, aqui no nosso município já aconteceu isso. Então é preocupante porque talvez aquela 

criança, no ano passado ou ano retrasado, não tivesse condições de chegar até a escola ou um 

trajeto longo, sem transporte, ou sem cadernos, alguma coisa específica para o estudo. Mas 

devido à visibilidade que a televisão deu, uma empresa de São Paulo veio instalar naquela cidade 

um sinal pra internet e as pessoas doaram em torno de 70 mil reais para que essa família pudesse 

fazer sua casa nova. Então vejam a importância da divulgação de uma questão, de um problema. 

Se nós conseguíssemos fazer a televisão chegar a todos os problemas que existe nos municípios, 

talvez conseguimos resolver quase todos, né? Então é, o que eu queria destacar é isso, é quando 

que a imprensa, quando que a, que a matéria é divulgada pra praticamente o país inteiro, né, as 

pessoas se mobilizam e todas procuram, de alguma maneira ou outra, ajudar. Inclusive lá nós 

temos duas empresa de telefonia, que é um caso sério que nós temos aqui no nosso município, 

que foram lá colocar seus equipamentos à disposição. E nós aqui tentamos por várias vezes, o 

Vereador Ademir é testemunha, na comunidade dele que está precisando e não está conseguindo. 

Talvez Vereador traga a RBS, traga qualquer outra emissora de televisão, faça uma divulgação, 

que conseguimos também esse implemento para a nossa cidade. No mais era isso. Queria 

agradecer a atenção de todos e tenham todos uma boa semana!  

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

palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

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

eu ligar o microfone, né, Colegas Vereadores, senhoras e senhores que nos prestigiam. E eu, na 

realidade, já tinha notado aqui, eu quero agradecer, né, ao jornal O Florense, que após alguns 

anos, né, de trabalho, de comprometimento, fez uma chamada na capa do jornal sobre o trabalho 

e as ações de um vereador durante o seu mandato. Pra mim, Rouglan, não é nenhuma novidade, 

tá? Eu sempre fui muito ativa em todas as ações que, em tudo que eu me proponho. Isso se deu 

no meu primeiro mandato também; isso se deu no segundo mandato em que eu estive na Câmara 

durante um mês, se comparado; e se deu neste, neste último mandato, porque o que está sendo 

colocado aqui são as ações do vereador em projetos de lei, projetos de resolução, projetos de 

decreto, indicações, requerimentos e Grande Expediente. Está muito bem colocado aqui! É uma 

soma destas ações dentro da Câmara de Vereadores! Obviamente que nós, fora esse trabalho que 

a gente realiza aqui na Casa, todos nós temos atuação na comunidade, que não é registrado aqui. 

O que o jornal fez foi uma soma destas ações que são registradas na Casa! Não tem nenhum 

erro! Os dados e os números foram encaminhados pelos próprios assessores de bancada. Então 

levem meu, meu abraço, tá, a quem realmente fez essa matéria, porque ela é correta, ela traz a 

verdade da atuação do vereador dentro da Casa Legislativa, o que nós temos como registro, 

certo? Talvez isto apareceu neste momento na capa porque eu não sou candidata a cargo nenhum 

nas próximas eleições. Talvez se eu fosse candidata, nem poderia ter aparecido isto na capa. 

Como não sou candidata, acho que o jornal O Florense acertou, pode colocar realmente, não fica 

só na leitura, que às vezes fica entrelinhas e as pessoas não entendem muito bem o que está 

acontecendo. Desta vez realmente tenho que agradecer, o jornal O Florense acertou em cheio! 

Medalha de ouro! Está muito certo o que fez, faz bem o reconhecimento, né, mesmo que seja 

nesta, neste momento! Terminou o meu tempo já, Senhor Presidente? (Interferência do 

Presidente: Mais 50 segundos, Vereadora!). Ah, certo! Certo! Então, voltando a isso, depois eu 
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vou pedir Declaração de Líder, tá, porque preciso de mais tempo para mostrar uma imagem no 

telão, e nesse texto, ele coloca inclusive em ordem os vereadores que mais atuantes. Não vou 

falar nem do último, nem do, nem do, do que está em sétimo, oitavo não! Vou me ater aos três 

primeiros, tá? Os três primeiros! Não propositalmente, mas eles estão representando três cargos à 

majoritária que vão estar aí muito atuantes na próxima campanha. O meu desejo sinceramente é 

que a ordem da escolha para o próximo pleito seja na ordem apoiada por esses partidos aí que 

estão em primeiro, segundo e terceiro na Câmara de Vereadores, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 

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

que nos acompanham ainda. Aproveitando a fala do Vereador Clodo, quero dizer que fiquei feliz 

nessa semana vendo a retomada do projeto da, da zona franca da uva e do vinho. Projeto era do 

João Derly, infelizmente em 2018 ele não se elegeu e, agora, o Carlos Gomes abraçou essa causa 

e parece que vamos ter, se não êxito total, mas algumas melhorias, alguns benefício a gente vai 

ter pelo setor com certeza com toda essa, essa mobilização que está acontecendo. Antes era só 

uma microrregião, né, que atingia a região de Bento, do Vale dos Vinhedos, e depois, com o 

trabalho das entidades e dos envolvidos no setor, o projeto já passou agora a incluir 30 

municípios aqui do Rio Grande do Sul. Então é um projeto interessante para a nossa região, que 

sabemos da importância que tem todo a cadeia produtiva da uva e do vinho. Então que tenhamos 

êxito também nesse projeto. Também falando da acessibilidade, como a gente viu nos meios de 

comunicação nessa semana, aquela família onde o pai construiu a, uma tenda, digamos assim, 

um abrigo perto da lavoura pra poder ter um sinal melhor para o filho estudar. Então a gente sabe 

que às vezes os acessos são difíceis, às vezes as regiões, o relevo, a topografia não colabora, mas 

o sinal hoje em dia de internet e de celular é muito importante. Então também “temos” 

trabalhando, que nem o Clodo conversou já, falou, estão buscando para Otávio Rocha, a região a 

antena. Acredito que nos próximos dias, a empresa estará se manifestando positivamente, como 

já sinalizou, já temos uma área praticamente escolhida para a sua implantação dessa antena de 

sinal de celular, e com certeza vamos ter sucesso também nesse trabalho de trazer um sinal forte 

para o distrito de Otávio Rocha e atingindo também, quiçá, Mato Perso, né, Vereadora, que é tão 

deficitário o nosso serviço enquanto sinal de celular. Também dizer que na região do travessão 

Carvalho agora está chegando a fibra ótica nos próximos dias, nas próximas semanas. Estaremos 

atingindo quase 100% das residências lá daquela comunidade, com fibra ótica, levando assim um 

sinal melhor, levando mais digamos progresso, porque o nosso interior precisa, manter o nosso 

jovem no campo é necessário, mas precisamos dar a tecnologia que hoje ela é tão importante. 

Então nos próximos dias, teremos sim fibra ótica também para o travessão Carvalho. Era isso, 

Senhor Presidente. Uma boa semana a todos!        

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 

Mais uma vez muito obrigado, Senhor Presidente. Pra endossar as palavra do Vereador Clodo, 

Vereador Clodo, o que o Senhor apresentou aí pra nós essa noite, isso aí se chama transparência. 

Isso é transparência. Isso é trabalhar do lado da pessoa que precisa, né, e não querer fazer, né, 

pouco de ninguém. Olha o que que, que coisa mais linda que aconteceu ali, né? Eles foram lá, 

ficaram com o sinal e ainda ganharam uma casa, né? E o sinal bom e com internet! E eu quero 

lhe dizer pra vocês, Senhor Presidente, que as redes sociais, a internet vai ser tão bom ainda, vai 

ser tão boa que não vai ser mais preciso o jornal. Nós vamos trabalhar só com as redes sociais e 

não vai existir mais jornal. Ou vai ser olho no olho ou internet porque é bonito, porque é bom e é 

limpo. Muito obrigado, Senhor Presidente.  

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

Presidência). Obrigada, Presidente. Antes de colocar a imagem, Júlia, só um pouquinho, gostaria 
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de concluir sobre o que nós estávamos falando da, e o que eu ouvi, né, com relação à matéria do 

jornal, do trabalho dos vereadores. É mais uma prova de que aquela velha frase: tamanho não é 

documento, que residir longe do Centro da cidade não coloca nenhum vereador numa situação 

inferior a outro. É muito pelo contrário, que nós temos que estar abertos para ouvir a população. 

O resultado saiu, eu senti um tonzinho de discriminação, Vereador Samuel de Barros Dias, no 

momento que você falou: A Vereadora que mora mais distante é a mais atuante! Senti um 

tonzinho de discriminação nesse teu tom! Gostaria de colocar, por favor, a fala, a imagem, a foto. 

(Exibição de imagens através da televisão). Uma foto que me chamou a atenção quando estava 

vindo a Flores da Cunha hoje, espero que fique bem próxima pra poder ler: “A Prefeitura Faz +”. 

O Município de Flores da Cunha auxílio na implantação de aviários, projeto Jovem na Zona 

Rural, incentivo para as agroindústrias, investimentos na infraestrutura rural, novos vinhedos e 

pomares. Bom, me parece que alguns desses banner foram distribuídos pela cidade. Vou fazer 

um requerimento à atual Administração porque eu não entendi muito bem o porquê destes 

banner neste momento, estão sendo distribuídos pelo município, né, farei um requerimento 

pedindo o custo, a quantidade de banners e o objetivo, qual é o objetivo desta divulgação agora, 

no momento de pandemia, no momento de recessão. E talvez o valor utilizado nesses banners 

poderia ter sido mais bem gasto ou um retorno para o cidadão seria melhor na compra de uma 

lixeira, por exemplo, que vários vereadores, inclusive o Vereador Ademir Barp trouxe hoje, que 

é necessário a instalação. Então as ações devem ser bem pensadas pela Administração Pública 

Municipal, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Afinal de contas, o recurso 

utilizado é de todos, de todo o cidadão. Muito obrigada!   

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

Presidência). Bom, já que a Vereadora interpretou assim, Vereadora Claudete, de forma alguma 

sou totalmente contrário a qualquer tipo de discriminação, de forma alguma. A minha fala foi a 

interpretar os dados e a informação do jornal, foi apenas pelos dados e informações que nós 

coletamos dentro da nossa bancada e enviamos ao jornal. Então nós temos muitas ações, eu 

poderia citar aqui com certeza dez minutos, cinco minutos, não sei quantos minutos eu usaria 

pelas as minhas ações como Vereador, de reunião de Comissão, audiência pública, reuniões e 

assim por diante e tantas ações que a gente fez como vereador. É isso que eu estou falando. A 

Vereadora, com os seus méritos, com os seus méritos tem a sua numeração. Não é isso que eu 

estou falando, estou apenas comentando que a forma com que o jornal fez a sua interpretação 

com as informações que mandamos, eles fizeram o que, tiraram uma outra linha de, de como é 

que eu vou dizer assim, de mostrar à comunidade os vereadores. Por exemplo, a leitura aqui, “O 

papel do vereador é de grande importância.” Ponto. Eu interpreto as coisas. “Mas você já parou 

para analisar os dados do Poder Legislativo?” Então é dados. Então ela colocou aqui dados, 

apenas dados, só que as informações que foram coletadas foram muito maiores do que essas, 

inclusive... Claro, o jornal tem toda, todo o direito de como, de, da sua editor de buscar as 

informações que quer passar pra, pra população, pra comunidade. Só que no meu entender, aqui, 

existem alguns dados, não são todos os dados das ações dos vereadores, inclusive da Senhora, 

né, inclusive da Senhora. O que eu apenas quis dizer é que a Senhora, por morar mais longe, e 

aqueles que moram mais pertos, nos dados, né, são bem aquém da sua ação em dados, em dados, 

que é o que está escrito aqui. Mas é apenas, mas isso como eu disse vou estar entrando em 

contato com o jornal O Florense para entender um pouco melhor dessas informações e semana 

que vem vou estar me posicionando e inclusive, né, se precisar eu me, me rever da, da minha fala 

o farei sem problema nenhum e de forma alguma tenho nenhum problema contra a questão da 

Senhora morar mais longe ou mais perto, né, de forma alguma. Mato Perso, né, é, faz parte do 

nosso município. Obrigado, Senhor Presidente! 

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

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, às pessoas que ainda nos 
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prestigiam, né? Um pouco de, os ânimos exaltados nesta noite, né? Acho que são os cenários que 

estão se definindo, né, Colega Vereador, então exalta um pouco os ânimos. Com relação ao 

jornal não tenho nenhum, nenhuma objeção, né, acho que, acredito que cada vereador tem a sua 

particularidade de fazer aqui dentro desta Casa. Eu tenho a minha, um exemplo é que eu não faço 

indicação, né, não faço indicação por uma lâmpada, por um, por uma estrada, por um, um cordão 

de calçada, eu vou na Secretaria e converso com o Secretário ou com a pessoa responsável e 

tento resolver desta maneira. Então fica a cargo de cada vereador. Rouglan, eu parabenizo pela 

matéria, acredito que agora é o momento do jornal fazer isso, né, é, acaba também lembrando 

quem são os vereadores, porque infelizmente por boa parte da população acabam não sabendo 

quem são os vereadores desta Casa. Na fala do Vereador Clodo e depois complementada pelo 

Colega Vereador Ademir Barp, em 2018, ofício desta Casa assinado por todos os vereadores, né? 

Levantei este assunto nesta Casa, estive reunido em, no hotel Dall’Onder, né, não, não tivemos 

grande êxito naquele encontro, pois a Zona Franca do Vinho já estava definida e conduzida por 

Bento Gonçalves, né, pelo prefeito e pelos vereadores de Bento Gonçalves no momento, né, 

excluíram o município de Flores da Cunha totalmente. Estive lá, não, não tive boa impressão 

naquele momento, tanto é que me reportei nesta Casa na tribuna e falei sobre isso. Depois 

organizamos com vereadores das cidades de Antônio Prado à Caxias, Flores da Cunha à Nova 

Pádua, Nova Roma do Sul e São Marcos que cada câmara fizesse o seu ofício, né? Farroupilha, 

isso, o encontro foi em Farroupilha com o vereador Fabiano lá de Farroupilha que organizou esse 

encontro junto conosco e solicitamos, né, ao Deputado João Derly com muita explicação nesse 

ofício, ofício 003 de 2018, né, então que incluísse o município de Flores da Cunha por todos os 

seus méritos, né, maior produtor de uva e de vinhos, com todos os seus roteiros turísticos que nós 

temos, né, fizemos todos a nossa, a nossa explanação e nosso, o reconhecimento que tinha que 

ter com o município de Flores da Cunha. E o deputado, depois de um tempo, só para concluir, 

Presidente, né, ele nos respondeu e conseguimos colocar o município de Flores da Cunha dentro 

da Zona Franca do Vinho e agora tomara que esse projeto se consolide para a nossa região, 

Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Éverton. 

Encerradas as manifestações pessoais, as quais já agradeço, passamos aos Informes da 

Presidência. Na última, na tarde da última quinta-feira, no dia 27, recebemos aqui nesta Casa 

Legislativa representantes do Comitê Plural da 24ª Surdolimpíada de Verão 2021. Na 

oportunidade foi apresentado os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, além de todo o 

planejamento para sediar os jogos, que devem reunir mais de quatro mil atletas de mais de cem 

países e a expectativa de atrair até dez mil turistas. Lembrando que a sede principal será a cidade 

de Caxias do Sul, e as cidades de Flores da Cunha e Farroupilha serão as subsedes da 

competição, que ocorrerá entre dias 05 e 21 de dezembro de 2021. Em Flores da Cunha serão 

disputados os jogos nas modalidades de handebol e futebol de campo. No total serão dezesseis 

seleções na fase classificatória do handebol, com partidas que ocorrerão no Ginásio Poliesportivo 

Marcos João Pivotto, além de oito jogos de futebol de campo realizados no estádio Homero 

Soldatelli. O investimento para a realização de todo este evento no Brasil deve passar de trinta 

milhões de reais. A primeira competição, conhecida na época como os Jogos Internacionais em 

Silêncio, foi em 1924, com a primeira sede em Paris, na França. Disputados de quatro em quatro 

anos, os jogos foram interrompidos apenas durante a Segunda Guerra Mundial, no período de 

1939 a 1945. A última Surdolimpíada foi realizada em 2017 e teve como sede a Turquia, com 

provas disputadas na cidade de Samsun. Será um grande evento que irá movimentar muito a 

economia e o turismo do nosso município, sobretudo da nossa região. Então a Câmara desde já 

apoia esta importante iniciativa, já estamos divulgando nos nossos canais oficiais de 

comunicação para que, a partir do próximo ano, possamos receber todos esses turistas, esses 
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atletas tão importantes que estarão aqui girando a nossa economia, estando aqui presentes e 

divulgando o nome do nosso município pra mais de cem países.    

Agradecendo a proteção de todos aqui presentes e do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão 

ordinária desse dia 31 de agosto de 2020, às 19h54min. Tenham todos uma excelente semana! 
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