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SESSÃO 2.591 – ORDINÁRIA 

08 de setembro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 08 de setembro de 2020, às 

18h09min. Cumprimento muito especial a todos os Colegas Vereadores, Colega Vereadora, o 

público presente, profissionais da imprensa, comunidade que nos prestigia nesta Casa e, também, 

através das mídias sociais pelo nosso canal no Youtube, sejam todos bem-vindos na tarde de 

hoje! Conforme Resolução nº 064/2015, durante o mês de setembro, no início ou no final das 

sessões, deverá ser executado o Hino Rio-Grandense. Sendo que ontem, dia 07 de setembro, foi 

comemorado a Independência do Brasil, hoje iniciaremos entoando o Hino Nacional Brasileiro 

em respeito e amor à nossa Pátria, e vamos encerrar a sessão com o Hino Rio-Grandense. 

Portanto, desde já, convido a todos os Colegas Vereadores, servidores desta Casa, público 

presente para que de pé entoemos o Hino Nacional Brasileiro. (Execução do Hino Nacional 

Brasileiro). Obrigado a todos os Colegas! Antes de passar a palavra ao Secretário, Colega 

Vereador Ademir Barp, gostaria de salientar o porquê estamos usando na lapela o laço verde e 

dourado, pois neste mês de setembro temos duas importantes causas a enaltecer, o verde 

dedicado a ações de inclusão social das pessoas com deficiência, e o dourado para 

conscientização sobre o câncer infanto-juvenil.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Agora sim, 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 091/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 017/2020 e encaminha o 

memorando nº 319/2020, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que informa que os 

veículos citados estão em conformidade com os contratos de prestação de serviços de transporte 

escolar, em atenção ao requerimento nº 045/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo.  

Ofício nº 092/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 052/2020, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$1.197.293,00”.  

Ofício nº 093/2020, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 005/2020, que “Dispõe 

sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Flores da Cunha e dá outras 

providências”.  

Ofício nº 094/2020, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 006/2020, que “Altera o 

Art. 34 da Lei Municipal nº 1.502, de 14 de novembro de 1991, e revoga a Lei Complementar nº 

157, de 02 de abril de 2020”.  

Ofício nº 095/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 053/2020, que “Autoriza a transferência 

de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima e autoriza a abertura 

de um Crédito Adicional Suplementar de R$199.800,00”.  

E-mail da Assessoria de Imprensa, que encaminha convite para a abertura da Farmácia Solidare, 

no dia 02 de setembro de 2020, às 14:00 horas, na rua D. Pedro I, nº 3.320, no bairro União.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 093/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que indica ao Prefeito Municipal a 

roçada no final do terreno da antiga garagem da Prefeitura, entre as ruas Heitor Curra e 

Terezinha Mari Zorgi, conforme imagens anexas.  
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Indicação nº 094/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que indica ao Prefeito Municipal e 

à Secretaria de Obras e Viação que sejam feitas melhorias quanto às ondulações na rua Terezinha 

Mari Zorgi, em frente à casa de número 344, logo acima da esquina com a rua Heitor Curra. 

Indicação nº 095/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que indica ao Prefeito Municipal 

que seja instalado um redutor de velocidade e/ou tachões na rua Normélio Ivo Pedron, esquina 

com a rua Virgínia B. Ulian, em frente ao residencial Allegro. 

Indicação nº 096/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal o conserto e a manutenção do passeio público e acostamento para Nova Roma, 

conforme imagens anexas. 

Requerimento nº 047/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa qual o objetivo dos 

outdoors instalados pela Prefeitura Municipal de Flores da Cunha, reconhecidos como “A 

Prefeitura Faz +”. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Cerimonial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que encaminha 

convite para a sessão especial do Tribunal Pleno, telepresencial, de posse do Senhor Renato Luís 

Bordin de Azeredo, no cargo de Conselheiro desta Corte, no dia 10 de setembro de 2020, às 

14:00 horas, no endereço eletrônico informado neste e-mail.   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador Ademir 

Barp. Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Desde já, passo a palavra a Vereadora Claudete Gaio Conte.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão. Utilizo este espaço para justificar a 

indicação encaminhada por mim durante esta semana. Enquanto falo, peço à Júlia que coloque 

algumas imagens no telão, que solicita ao Prefeito Municipal o conserto e a manutenção do 

passeio público no acostamento da, da estrada para Nova Roma, conforme as imagens que nós 

vamos ver em anexo. (Exibição de imagens através da televisão). Essa é um pedido já bastante 

recorrente nesta Casa, Vereador Pedro Sperluk já trouxe essa necessidade, outros vereadores 

também já comentaram. E essa, esse pedido também chega a esta, até esta Vereadora de forma 

muito forte assim nesse, neste final de semana também, que aconteceu de muita chuva, né, 

nesses últimos dias. Então nós vamos poder acompanhar ali o estado que se encontra o 

acostamento, o passeio público na realidade da estrada de Nova Roma. Nós vemos que falta 

manutenção nesta via, né, os moradores reclamam de, há mais de cinco anos, que tem solicitado 

a manutenção desta via, não só a questão da roçada e da limpeza, mas principalmente o passeio 

público. Nós estamos vivendo um período de pandemia em que as pessoas estão muito dentro de 

casa e o final de semana, quando podem fazer a sua caminhada, gostariam de fazer. Nós falamos 

aí de duas mil pessoas que são moradoras dessa localidade de Nova Roma e que não tem um 

lugar adequado para poderem caminhar, fazer sua caminhada, enfim, um local que estejam em 

segurança, como todos já podem observar. Não é de hoje, não é uma indicação deste ano, já 

fazem vários anos e que nós não percebemos as melhorias acontecendo. Então nós solicitamos 

uma atenção mais especial, um olhar especial da Administração Pública Municipal direcionada à 

comunidade de Nova Roma, que o grande pedido dessa comunidade é a manutenção e a 

melhoria deste trajeto, né? Ainda tenho um minuto, né? Então os moradores solicitam e são 

vários anos, são dois mil habitantes, né, que residem aí, não é de hoje que essa solicitação chega 

a esta Casa. E eu gostaria também de passar pra vocês um vídeo, que a gente pode visualizar 

melhor a situação em que se encontra esta via. Inclusive no final de semana, vários moradores 
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fizeram a limpeza, eles mesmos, né, para darem um pouquinho mais de condições aí de 

trafegabilidade aos pedestres. Por favor, Júlia, se puder colocar o vídeo. (Exibição de vídeo 

através da televisão). Depois eu peço o tempo que eu tenho de Líder de bancada pra, pro término 

do vídeo, Senhor Presidente. Eu sou a única inscrita? Então na sequência mesmo. É um cidadão 

fazendo a gravação caminhando mesmo, né, um pedestre, que são os locais por onde todos os 

pedestres fariam, né, o trajeto diariamente. (Assentimento da Presidência para Declaração de 

Líder). Então a gente vê pedras soltas aí, buracos, valas, terra solta. Nas anteriores, nós víamos 

bastante grama, né? Um local que realmente, né, para transitar, para que os pedestres possam 

fazer sua, sua caminhada fica bastante difícil. E isso acontece ao longo de toda a via em direção 

à Nova Roma. Então eu gostaria de reforçar isso, não é um pedido somente desta Vereadora, 

vários vereadores já trouxeram essa demanda até esta Casa, já fazem vários anos, né, três, quatro, 

citaram cinco anos, que a demanda chega até o Governo, até a Administração Pública Municipal 

e até o presente momento nada foi feito. Até algumas das imagens que foram passadas, que não 

havia citado, é imagens de esgoto a céu aberto, então nós vivemos um momento, né, bastante 

crítico com relação também a doenças infecciosas. Claro que no município, é um problema que 

os próximos governantes vão ter que cuidar de perto a questão dos esgotos que não são tratados. 

Mas nós temos aí imagens de esgoto a céu aberto correndo a beira desse asfalto. Então além dos 

buracos, das pedras soltas, né, desta situação que poderia estar sendo cuidada, nós temos também 

a questão do esgoto que corre à céu aberto nesse mesmo local, que também pode transmitir aí 

doenças infecciosas para os moradores, enfim, desta, desta localidade que utilizam esta via. 

Então nós solicitamos, né, com, se não der com a máxima brevidade possível, mas que a 

Administração todo um olhar aí especial para essa comunidade e que possa fazer algo. Ali a foto 

do esgoto à céu aberto que falava anteriormente, né, pra também oferecer um pouco mais de 

comodidade e atender o pedido dessa comunidade, Senhor Presidente.     

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Encerrada então as inscrições para o Pequeno Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Samuel de Barros Dias. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Devolvo a palavra, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Com a palavra Vereador Moacir 

Ascari.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Retiro, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Com a palavra então Vereador 

Pedro Sperluk.  

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Meu boa-noite, Senhor Presidente; Colega Vereadores, 

Vereadora, os demais que nos assiste nessa noite, aos visitante, o meu boa-noite a todos! Em 

primeiro lugar, eu quero apresentar a minha assessora de gabinete que a gente trocou, né, a 

Raquel. E agradecer pelo trabalho do Valentin, que está despedindo-se desta Casa, quero 

agradecer pelo período que ele passou aqui, fomos ótimos companheiro e, também, seja bem-

vinda a Raquel, né? Pois bem, eu quero nesta noite apresentar a minhas indicações que se faz 

necessário ali onde era a antiga garagem da Prefeitura, que se encontra naquela situação ali. 

(Exibição de imagens através da televisão). Podemos ver que ela não está como deveria estar. 

Então procurado pelo povo daquele bairro, eles me pediram que fizesse uma indicação e pedindo 

socorro pra que fosse feito aquela limpeza daquele pátio que pertence à Prefeitura Municipal, 

que é nossa, né? E pro lado de baixo, mais no final lá, ela está descendo pra cima das casa ali, 

Vereador Moacir, desce pra cima das casa, né? Dá pra ver lá, ó, nitidamente, né, que realmente 

não, não está como devia ser. E ali na frente, Raquel, aquela, na mesma rua ali, aquela limpeza 



 

Anais 2.591, da Sessão Ordinária do dia 08 de setembro de 2020. 215 

bem bacana que tem ali em frente à garagem, ali, ó, eu gostaria que fosse limpar que nem está 

aqui do lado da frente da garagem da Prefeitura está bacana e bonito, né? Assim eu acho que se 

deveria de ser, né, se faz jus que seja feito esse trabalho, né? Então eu peço encarecidamente ao 

Senhor Prefeito que, com a equipe da Secretaria de Obras, façam aquela limpeza, né, porque não 

é pra esse Vereador não, não, porque lá em casa eu me viro lá, por lá eu dou um jeito, né, 

Moacir? Mas tem que ser limpo sim aquilo lá, não pode ficar dessa maneira que se encontra, né? 

Então eu peço ao Senhor Prefeito a limpeza do pátio da antiga garagem da Prefeitura que 

pertence ao cemitério, né? Eu tenho também indicação 93, que é aquela rua, a mesma rua que o 

Moacir fez o pedido, também o Colega César pediu, Colega Moacir pediu o quebra-molas, um 

redutor de velocidade, a rua se encontra naquela situação. Não, pode voltar lá naquela, no indo 

lado da rua, isso! Ali a gente vai acabar perdendo, né, aquele calçamento. Aquele calçamento ali 

não, não tem condições! Ali, se nós passar com nossos carro pequeno, Moacir, tu passa com a 

caminhonete e passa correndo, mas nós já deixamos um pedaço lá, né? Então que se faz, se faça 

a manutenção! É uma coisa fácil de fazer, eu não sei por que que o nossos fiscal, nossos 

secretário, nossos diretor não vê aquilo ali, né, Colegas? Isso ali é fácil de ver, qualquer pessoa 

vê isso aí. Eu, que eu não estou aqui pra criticar ninguém, eu estou aqui pra reivindicar e ouvir o 

nossos eleitores, nosso povo florense para que seja feito, né? Isso ali se faz necessário, né, 

qualquer pessoa vê. Como o senhor fez aquela lá do Videiras, que eu também já fiz, que não tem 

cabimento, né? Então nós estamos que meio abandonado a nossas rua. E quando eu falo, quando 

eu falo pro pessoal da Secretaria de Obras que calçamento não se faz com pó, isso aí já foi, 

Moacir, tempo do pó já foi! Por isso que nossas rua tão assassinada desse jeito. Se faz com 

granilha, com pedrisco e se compacta bem o solo, porque dá mais vazão. Mas não sou eu 

também o planejador disso tudo, né? Eu entendo o que que é obra, isso eu tenho certeza que eu 

entendo, né, tanto na prática como na teoria! Isso eu posso dizer que eu entendo. Então eu não 

sei por que que as coisa se é feito assim, né? Depois dá nisso aí, ó! Os loteamento do Senhor 

Oliveira eu posso dizer com todas as letra que é bem feito. Nos loteamento que o Oliveira fez é 

difícil dar isso aqui, né, muito difícil. Mas assim, as coisas que é feito aqui pelo Poder Público é 

jogado assim, é dinheiro meio que vem de graça, daí é pago e botado fora o dinheiro, dali a 

pouco está, né, né? Então eu peço que seja feito isso aqui. Também eu tenho uma indicação no 

Pelizzer. O pessoal, aquela casa que está em construção lá na frente lá é do doutor Stéfano, né, 

ele breve vai morar ali, o pessoal acho que botaram um cone ali porque não tem condições! 

Pessoal chegam ali, fazem cantar pneu, fazem maior bagunça e baderna lá no Pelizzer, viu? Não, 

é incrível, não sei o que que está acontecendo, né? Então pedi um redutor de velocidade, umas 

tartaruga ou algumas coisa ali pra, né, pra melhorar! As crianças, um perigo, brincam na rua, né, 

como em todo o lugar as crianças vão pra rua. Então eu peço encarecidamente que se fosse 

necessário o Trânsito ir lá dar uma olhada, né, pra botar um redutor de velocidade, que o pessoal 

tem procurado, né, o Trânsito tem procurado, talvez vocês também e me procuraram e eu me 

achei no direito de, de dar resposta pra esse povo, né? Então, portanto, estamos fazendo essas 

indicações aí para que seja executada, né? O que estiver no alcance da gente a gente faz, o que 

estiver no, na outra, no outro lado é o outro lado que executa, né? Aquilo que eu sempre falo, o 

Executivo é o Executivo, Legislativo é Legislativo, né? Então nós temos o dever de estar ao lado 

do nosso povo florense pra ouvir e fazer o que eles nos pede, nós sermos o cara que faz o trâmite 

pra eles, né, e nós temos que fazer e aí estamos fazendo, porque eu acho muito correto. Falando a 

respeito, Vereadora, da estrada Antônio Soldatelli é mais ou menos que nem a estrada velha, um 

dia vai sair, viu, é a estrada da vergonha, né? A estrada Antônio Soldatelli é a estrada da 

vergonha, porque todos vereador que passaram por essa tribuna aqui já pediram eu acho, com 

indicação, pra um passeio naquela estrada lá. Eu, esse Vereador, já viu gente morrendo ali, 

acidentado naquela rua ali, naquele trevo ali. Ali morreu mãe de família, morreu um pai de 

família, certo, por ser uma falta de, de organização. Inclusive, Vereadora, inclusive quando o 

Araponga estava ali na Secretaria de Obras, que ele assumiu por 15 dias, o empenho estava feito 

pra tampar os buraco daquela rua. Eu não sei por que que não foi executado, certo? Quando 

esteve o Almir Zanin, também tinha o empenho pronto pra executar os tapa-buraco! Foi falta de 
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vontade, Vereadores! Isso é falta de vontade de fazer! Quando se tem o dinheiro pra fazer essas 

coisa e não se faz, parece que cria uma treta! Não é assim que se “veve” as coisa, nós tem que 

viver pra todos, nós temos que trabalhar pra todos, né? Eu, foi a primeira indicação que eu fiz 

daquela estrada quando, 2017, quando eu fui eleito, né, pra fazer um passeio decente. Quantos, 

quantos mil habitante tem em Nova Roma? Eu pergunto pra vocês! É um dos maior bairro! Dois 

mil habitante! É quase a população de, de Nova Pádua, né? Aquele povo merece um carinho, 

merece uma atenção, merece! Pessoal gosta de caminhar! Pessoal trabalha nas empresa pra fazer 

a caminhada depois da hora. Aquilo ali é um perigo! Aquilo ali não dá nem pra pensar em 

caminhar, mas nunca! Não dá nem pra pensar! Então assim, gente, por favor, né, eu peço aqui 

encarecidamente, né, pra que seja executada, ou faz tudo faixa ou faz só passeio, né? Faz tudo 

faixa, não deixa nem passeio! Aquilo que eu falei dos banheiro da praça, se é pra ter banheiro 

fechado, então fecha-se, não usa banheiro, não tem! Eu não estou aqui pra criticar! Eu estou aqui 

pra falar uma verdade! Uma verdade ela é, ela é curta e dolorida no momento, mas é uma 

verdade, né? Então a estrada Antônio Soldatelli talvez quando começar morrer mais gente ali, 

talvez vai ser feita alguma coisa por aquele povo lá, né? Então é aquilo que eu digo, a gente 

temos que estar do lado do povo! Não adianta! Nós “semos” do povo e nós temos que trabalhar 

pro povo, né? E assim, ó, fazer o bem sem olhar aquém! Não podemos fazer “acepção” de 

pessoas, né? Independente de partido, cor e raça, nós temos que ter um objetivo só! Eu sempre 

falei e eu vou continuar falando até o final. Essa é a minha posição, Senhor Presidente. E eu 

desejo uma boa semana a todos e uma boa-noite e muito obrigado!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Pedro. 

Encerrada as inscrições pro Grande Expediente, então façamos o intervalo de cinco minutos para 

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

ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei nº 049/2020, que “Regulamenta o exercício da fiscalização municipal dos 

estabelecimentos de baixo risco que dispensam atos públicos de liberação e dá outras 

providências”. 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, público presente. 

Na verdade, o Projeto de Lei 049, que regulamenta o exercício da fiscalização municipal dos 

estabelecimentos de baixo risco que dispensam atos públicos de liberação e dá outras 

providências, isso é pensar no futuro, pensar no, no pequeno empreendedor do município, né, 

que ele objetiva garantir, no âmbito do Município, o direito de liberdade econômica e estabelecer 

garantias de livre mercado. A iniciativa visa adequar a legislação municipal ao modelo de 

desburocratização, simplificar as relações entre os empreendedores de Flores da Cunha, né? 

Então acaba beneficiando muito os pequenos, os pequenos, beneficiando mais de 193 atividades 

no município de, de Flores da Cunha serão beneficiados com essa lei, né? Então nós estamos 

desburocratizando para que o pequeno empreendedor possa investir, pode ter o seu negócio no 

município de Flores da Cunha. Então cada vez mais o Poder Público então pensando no pequeno 

empreendedor do município então, porque hoje, a maior parte da empregabilidade dos, das 

pessoas em Flores da Cunha é dos pequenos negócios, as pequenas atividades comerciais. Então 

nada mais justo que nós simplificarmos essa atividade para que mais e mais pessoas possam 
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empreender então abrindo o seu próprio negócio. Então com isso, sou totalmente favorável a 

esse projeto de lei em tramitação na noite de hoje. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!    

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Também gostaria de me juntar às palavras do Vereador Moacir Ascari e 

dizer que muitas vezes a documentação é um entrave pra se abrir um pequeno negócio, pra abrir 

uma pequena empresa. Então esse projeto de lei ele vem ao encontro, à necessidade de pequenas 

empresas, de pequenos empreendedores de abrirem o seu próprio negócio e facilitar, né, 

desburocratizar, simplificar o trabalho do pequeno empreendedor para conseguir abrir a sua 

própria empresa. Eu acho que o projeto vem em boa hora, né, nós estamos facilitando, ajudando, 

né, o desenvolvimento também dos pequenos, né, que vem ao encontro da, do desenvolvimento 

econômico no nosso município. Então nós somos totalmente favoráveis a esse projeto, Senhor 

Presidente.  

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

Vereadores, Vereadora, demais pessoas que nos prestigiam, sejam todos bem-vindos! Então uma 

importante iniciativa, um importante passo que vem ao encontro principalmente deste momento 

em que vivemos, onde esta, esta pandemia vai, vai transformar muitos pequenos negócios agora 

no nosso município. Então acredito que já vem ao encontro de uma necessidade que vai estar aí 

na nossa porta em breve. Então esta, esta forma de desburocratizar as atividades econômicas de 

baixo risco ela vem muito a facilitar que esses novos empreendimentos possam iniciar as suas 

atividades sem tanto documentação, sem tanta burocracia. Mas também por outro lado todos os 

empresários que iniciarem as suas atividades, eles vão estar claro precisando se enquadrar 

dentro, dentro da lei, né, então a gente tem aí a presunção da, de boa-fé particular, isso não 

impede que a pessoa possa fazer tudo o que ela quiser. No momento em que alguma fiscalização, 

algum ente chegue na sua, na sua empresa, no seu local também ele vai ter que, que estar dentro 

do, das, das normas aí para que o, de funcionamento da sua atividade. Mas com certeza vejo com 

muito bons olhos esta iniciativa, vem muito ao encontro da realidade atual, então sou 

amplamente favorável, Presidente. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Boa noite a todo os Colegas, 

às pessoas que nos assistem. Amplamente favorável a esse projeto de lei, que na verdade ele está 

só regulamentando uma lei federal. Hoje o Município já trabalha em cima disso daí, mas o que 

vai favorecer aqui é que esses pequenos empreendedores possam começarem a trabalhar e depois 

providenciarem a documentação, essa é a grande mudança que existe nessa lei. Então o 

Município está hoje se adequando, uma lei que foi aprovada já em 2019, em setembro de 2019, 

que é a Lei da Liberdade Econômica. Então através disso todo o empreendedor que quiser abrir 

um novo, novo empreendimento hoje no município, então ele poderá começar já os trabalhos e 

depois providenciar toda a documentação necessária, independente da, da, da situação que ele irá 

trabalhar. Então se precisar ali licença ambiental, licença sanitária, todas as documentação ele 

vai poder fazer posteriormente a abertura do comércio. Ele pode começar a trabalhar e depois, 

com o tempo, ajuntar todo esses documentos e legalizar a sua empresa. Então claro, que nem foi 

dito, vai da boa-fé do empreendedor, que o Município não vai ficar esperando lá um ano, dois 

ano, três anos pra que ele regularize, né, então ele tem um prazo mínimo logo que ele estiver 

estabelecido que ele possa já se adequar a todas normas municipais. Amplamente favorável. 

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). Projeto de Lei nº 049/2020 aprovado por 

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

de ordem. Senhor Presidente, invoco o artigo 141 do Regimento Interno desta Casa e solicito 

urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 053/2020. 

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

VEREADOR MOACIR ASCARI: A justificativa é que já fizemos isso mês retrasado, que é o 

repasse de cento e noventa e nove mil e oitocentos reais ao hospital Nossa Senhora de Fátima a 

título de pagamento do plantonista que está atendendo no hospital, né, Nossa Senhora de Fátima 

no, que é utilizado para a Covid, né? E esperamos que seja a última vez que votamos repasse 

nesse montante, né, já que a pandemia eu acredito que ela esteja passando. Então, mas a 

necessidade é pra fazer o pagamento, então, desses médicos plantonista que cabe ao Município 

fazer, então, esse repasse ao hospital para custear as despesas desses médicos. Era isso. 

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

O pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 053/2020 está em discussão. (Nenhuma 

manifestação). O pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 053 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 053/2020 aprovado por unanimidade.  

Não havendo mais matérias a serem apreciadas nessa sessão, encaminho então para a Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação Final os Projetos de Lei nºs 052 e 053/2020; para a Comissão 

de Finanças e Orçamento Projeto 053/2020; para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos os Projetos de Lei nºs 048, 051 e 053/2020. Passamos, 

então, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

imprensa, servidores desta Casa, pessoas que nos acompanham, sejam todos bem-vindos! 

Algumas semanas atrás eu dizia, nesta Casa, da preocupação que tínhamos com a segurança no 

nosso município, em especial alguns acontecimentos do terceiro distrito, de Otávio Rocha. E, 

novamente nesse final de semana tivemos um, uma ocorrência um tanto atípica e que vem se 

agravando com, com esses roubos, esses furtos a propriedades rurais no, no nosso distrito. Então 

nesse final de semana também teve um, um tanto inusitado um acontecimento que houve um 

roubo de, nos açude, onde que esvaziaram e acabaram levando todos os peixes que o proprietário 

tratava há muito tempo na sua, na sua propriedade. Então a gente tem essa preocupação, vemos 

que cada vez ao diferenciado do roubo que acontece nas nossas colônias. Então foi um 

acontecimento assim até um tanto curioso, mas que nos causa muita preocupação e como sempre 

foi acionado a, a Brigada e eu gostaria aqui de deixar um agradecimento ao soldado Daniel e o 

Deivid, que prontamente realizaram a ocorrência e estão tomando as providências para, para 

vermos se conseguimos pelo menos amenizar essas investidas que estão acontecendo lá no nosso 

distrito, no nosso interior. Então a, a pedido também do, do Subprefeito, esse vereador também 

esteve conversando com o capitão, esteve conversando com a Brigada, eles intensificaram as 

rondas e a, e as passagens pela cidade, pelo nosso interior nos últimos dias, mas assim mesmo no 

último final de semana tivemos essa ocorrência desagradável lá no distrito de Otávio Rocha. 

Também gostaria de falar do dia de ontem, sete setembro, dia da nossa pátria, aonde que 

imaginávamos que esse ano voltasse a ter uma demonstração do nosso civismo, né, em escolas, 

e, e no nossos quartéis, na nossa população, infelizmente, devido a pandemia, não, não acabou 

não acontecendo. Mas a gente sabe que o civismo, o patriotismo ele tem que existir 

independentemente do momento que estamos vivendo, porque o momento está difícil e se não 
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apoiarmos as autoridades que estão se esforçando ao máximo para que essa pandemia seja 

controlada e que tenhamos cada vez menos morte também fica difícil a gente exercer a nossa 

cidadania, o nosso patriotismo quanto a ser brasileiros. Então esperamos que o 07 de setembro 

também, mesmo um tanto apagado, que tenha nos despertado assim que ainda somos brasileiros 

e precisamos defender a nossa pátria, Senhor Presidente. Era isso. Uma boa semana a todos!                         

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

Em tempo, apenas gostaria de fazer os encaminhamentos ao Projeto de Lei Complementar 05 e 

06 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final que eu havia esquecido. Peço 

perdão aos Colegas. Retornando às Explicações Pessoais, Vereador César Ulian.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Mais uma vez cumprimentando todos os 

presentes, é uma alegria ver uma ala jovem aqui presente. Alguma nem tanto, mais experiente, 

né, Bassani? Mas muito bom que todos vocês estejam aqui presentes. Como alguém já comentou 

na noite de hoje, parece que as coisas estão tentando voltar novamente ao eixo, né? Mas essa 

realidade dessa, dessa pandemia vem deixando muitas marcas, então agora a gente não sei se 

comemora ou se fica mais apreensivo, mas a liberação da, da permissão da volta às aulas para 

algumas categorias, né, então liberando então as escolas particulares para que retomem. Então 

não sei se é uma, uma cobaia pra ver o que que vai acontecer, pra que assim não comprometa a, 

o Estado nem os municípios, mas eu acho que precisa ser aos poucos abrindo essas 

possibilidades. A gente tem conhecimento de pessoas que, de fato, estão se desdobrando em 

cinco, em seis pra conseguirem deixar os filhos um dia com um, um dia com outro. Alguns sem 

condição, sem internet, né, Barp? Otávio Rocha aí a gente sabe que tem algum, algumas crianças 

que não, não estão tendo aula, aula virtual em consequência do sinal da internet não chegar até 

elas. Como é que fica essa, essa, essa criança? Então eu acho que é um, um debate muito 

importante, mas que precisa ser levado em consideração todos os cuidados e todas as 

possiblidades. Então vamos ver agora, já estão sinalizando algumas escolas particulares da 

educação infantil no município que pretendem retornar às aulas, de modo particular na escola 

onde meus filhos estudam foi comunicado isso sem colocar muito quais são os, os, os critérios, 

como é que vai funcionar? Então acho que falta um pouquinho de orientação, principalmente pra 

que os pais também se sintam seguros em deixar os filhos voltarem, como que eles estarão. A 

gente sabe que as crianças elas não têm muito controle em cima do que elas vão fazer, né, daqui 

a pouco poderiam ser as crianças um pouco mais, mais, com idade um pouquinho maior que já 

tem um pouquinho mais de consciência pra ir fazer esse início, essa retomada, esse processo 

inicial. Não sei, mas acho que cabe um discurso que, uma discussão que inclusive está tendo 

agora, nesse momento, né, conjuntamente com o Prefeito e com a Secretária de Educação, então 

vamos ver também o que que vai ser de resultado a nível municipal dessa reunião, para também 

conseguirmos formar uma opinião. Mas acho que é um começo. Acho que a gente precisa pensar 

e, e se programar pra iniciar de maneira correta e segura, mas é um início. Então vamos seguir 

acompanhando. No mais era isso. Desejo uma boa noite e uma boa semana 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 

semana da Pátria, ela, se fosse ontem o desfile cívico, né, teria que ser adiado, né, para o 

próximo final de semana, porque a chuva parece que agora vai até o fim de semana novamente. 

Então eu acho que cada cidadão, cada, deve fazer a sua parte, o amor à pátria, né, vimos pela 

televisão mesmo assim em Brasília o nosso Presidente fazendo a abertura dos festejos, né, na 

semana. Eu, tão logo se encerra a semana da Pátria, temos a Semana Farroupilha, né, que 

também vai ter que ser de forma virtual, né? Hoje a gauchada já não consegue mais ficar em 

casa, né, e precisamos retomar as atividades aos poucos. Vi aqui que no Paraná, na cidade de 
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Cascavel lá, as atividades lá elas estão sendo retomadas, as festas nas comunidades, os bailes, 

porque a vida tem que aos poucos ir voltando a normalidade, né? E com a voltas às aulas agora, 

embora que remota, né, que conversando com um dono de escola particular, escolinha, né, ele 

diz não, colocar quatro crianças numa sala de aula, mais um professor, né, fica difícil. Como é 

que eu vou escolher quatro crianças pra colocar numa sala de aula. Então eu acho que tem que 

ter uma flexibilização um pouquinho maior. Claro que tem que ter o distanciamento social, tem 

que ter todos os procedimentos protocolares, né, da, que trata da, da prevenção, mas aos 

pouquinhos eu acho que nós temos que voltar. Caso contrário, mais de trezentas escolas, 

escolinhas, em Caxias, vão fechar, se não reabrissem agora, nesses dias e Flores da Cunha 

também. Mas vamos ter um problema não hoje, mas o dia de amanhã nós vamos ter um 

problema pela falta de pessoas que vão, voltarão a investir em escolinhas pra atender os nossos 

filhos, né, então eu acho que aos pouquinhos temos que ver gradativamente. O nosso Governador 

deu uma segurada no troca-troca de bandeiras, eu acho que a, o pior já passou. Sou otimista, né, 

o pior já passou e esperamos que a cada dia venha melhorar e as atividades, o nosso dia a dia, a 

nossa rotina de vida acabe voltando ao normal. É isso que nós queremos, né, que tudo acaba até 

melhorando o astral das pessoas, né, o humor das pessoas que anda pra lá de, de atiçado, né, 

qualquer coisinha é motivo de, de encrenca, né, mas eu acho que com isso acaba melhorando, 

com a voltas das aulas, com a volta das atividades e as festas logo logo no interior do nosso 

município que precisam sobreviver, né? No mais desejo uma boa semana a todos! Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado!     

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

Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Também gostaria de falar que no dia de ontem, sete de setembro, né, 

comemoração da pátria amada Brasil e eu gostaria de parabenizar os alunos da rede pública do 

nosso município, que fizeram trabalhos lindíssimos que foram compilados num vídeo e que foi 

divulgado aí pelas redes sociais através da Administração Pública Municipal. Trabalhos lindos 

dos nossos alunos representando o amor que tem pelo Brasil e pela nossa pátria, né? Então a 

esperança está nas crianças, né, nas crianças que vem e alimentar esse amor, esse respeito pela 

pátria é muito importante, né? Falando do retorno do, do, da, da educação infantil das escolas 

privadas eu confesso que eu fui pega de surpresa, porque nós havíamos feito uma enquete no 

município todo em que os pais, pelo menos da rede pública, votaram e oitenta por cento dos pais 

não concordavam com o retorno neste momento. Claro que a gente entende que a rede privada 

tem toda essa questão também econômica e da manutenção e talvez muitos pais precisem, né, 

que as escolas estejam abertas para atender os seus filhos, a gente entende isso, mas tem, de certa 

forma, também um contrassenso na questão de que volta a educação infantil da rede privada e 

não volta da rede pública. Então, né, por que na rede privada sim se as crianças têm a mesma 

idade e na rede pública não. Segundo o novo calendário aí do Governo Estadual nós teríamos, 

agora em setembro, o, a, o primeiro calendário contava com 31 de agosto para educação infantil, 

que foi rejeitado. Então uma nova data pro dia oito, que seria hoje, as escolas particulares do 

nosso município, uma retorna amanhã, dia nove, segundo as redes sociais e as demais, as demais 

retornariam dia 14, na próxima segunda-feira. E a maioria dos, dos municípios da região estão 

nessa situação, algumas escolas particulares retornando nesta semana, outras na semana que 

vem. Mas nós ficamos aí com a rede pública que tem uma previsão de ensino médio em 

setembro, séries finais do ensino fundamental em outubro e séries iniciais do ensino 

fundamental, primeiro ao quinto ano, em novembro, dia 13 de novembro. Um mês antes de 

encerrar o ano letivo. E a educação infantil nesse meio, nesse espaço em que os pais oitenta por 

cento não queriam que retornassem agora e com o retorno da, das escolas particulares, então, a 

gente ainda não sabe como vai ficar. A questão é que nós precisamos retornar com segurança. 
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Segurança pros pais, segurança pros alunos, segurança pros professores, segurança para os 

funcionários. E uma outra certeza, que nós não vamos iniciar um 2021 com o velho normal, 

porque nós ainda não temos vacina e essa questão de distanciamento não possibilita as escolas 

receberem todos os alunos, no máximo cinquenta por cento da capacidade, porque nós não temos 

espaço físico. Então essa situação (Interferência do Presidente: Para finalizar!) vai perdurar 

ainda, Senhor Presidente, por um bom tempo. Era isso. Uma boa semana a todos! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereadora 

Claudete. Encerradas as Explicações Pessoais, passamos, então, aos Informes da Presidência. No 

dia sete de setembro de 1822, nós, prestes agora a comemorarmos o bicentenário de 

Independência, decidimos que não seríamos subjugados por qualquer outra nação. Mesmo em 

tempos de pandemia, ontem, no dia sete de setembro de 2020, tenho a certeza que cada um de 

nós brasileiros manifestou, da sua forma, o seu sentimento de orgulho e amor a nossa pátria, 

honrando os mártires do passado e os heróis da nossa independência, que sempre nos inspiraram 

na busca de um Brasil com mais liberdade, igualdade e fraternidade. Neste ano não tivemos o 

rufar dos tambores, o tremular da bandeira, nem o entusiasmo dos estudantes desfilando nas ruas 

da nossa cidade pelo qual, pelo momento atual em que vivemos, o atual distanciamento social. 

Mas as demonstrações de orgulho e amor a nossa pátria estão gravados na memória de cada 

cidadão brasileiro, pois em cada família se deve cultuar este sentimento, o que desejamos, e o, e 

que com o passar do tempo não se perca pelo caminho este orgulho que carregamos no peito pela 

nossa nação. Antes de encerrar, gostaria de dar as boas-vindas à servidora Raquel Tomazzo de 

Oliveira, que assumiu hoje a assessoria da bancada do PSB, assessorando o Colega Vereador 

Pedro Sperluk. Desejamos um profícuo trabalho e colocamos nossos servidores à disposição para 

o que for necessário. Aproveitamos para agradecer a oportunidade de estada nessa Casa do 

servidor Valentin Breginski. Antes de finalizar, convido a todos os senhores e senhoras para que, 

juntos, cantemos o Hino Rio-Grandense. (Execução do Hino Rio-Grandense).   

Agradecendo as bênçãos do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 08 de 

setembro de 2020, às 19h08min. Muito obrigado e tenham todos uma excelente semana!  
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