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SESSÃO 2.592 – ORDINÁRIA 

14 de setembro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 14 de setembro de 2020, às 

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

público presente, profissionais da imprensa, comunidade que nos prestigia pelas mídias sociais, 

através do nosso canal no Youtube, sejam todos bem-vindos na noite de hoje! Conforme a 

Resolução nº 064/2015, durante o mês de setembro, no início ou no final da sessão, será 

executado o Hino Rio-Grandense. Portanto, convido a todos os Colegas Vereadores, servidores 

desta Casa, público presente para juntos entoarmos o Hino Rio-Grandense. (Execução do Hino 

Rio-Grandense). 

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 096/2020, que solicita a devolução do 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 097/2020, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 

044/2020, que “Altera a numeração do Projeto Atividade 2219, do Programa Estradas do Interior 

– Secretaria de Obras e Viação, constante no Anexo III do Projeto de Lei nº 044/2020, que 

dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021”.  

Ofício nº 098/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 054/2020, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$62.900,00”.  

E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório das transferências 

de receitas recebidas pelo Município de Flores da Cunha, para conhecimento dos Vereadores.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Emenda Aditiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 044/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio 

Conte, que “Inclui o Projeto 1131 “Pavimentar Pátio Capela Santa Juliana/Mato Perso”, no 

Projeto de Lei nº 044/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2021”.  

Emenda Substitutiva nº 01 ao Projeto de Lei nº 044/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio 

Conte, que “Altera o valor da atividade 2262 – Aplicar Recursos FMI/FMI – no anexo III, do 

Projeto de Lei nº 044/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2021”.  

Emenda Substitutiva nº 02 ao Projeto de Lei nº 044/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio 

Conte, que “Altera o texto do Objetivo da Atividade 2145 “Manter e Reformar Escolas e Pátios 

do Ensino Fundamental”, no Projeto de Lei nº 044/2020, que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2021”. 

Projeto de Resolução nº 003/2020, de autoria do Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, que 

“Institui o Serviço de Ouvidoria da Câmara Municipal de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 097/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal o projeto e a realização da compilação do mapa dos bairros da área urbana e o mapa 
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das comunidades e distritos do interior de Flores da Cunha, para disponibilização ao cidadão e, 

posteriormente, ser implantado em todas as escolas. 

Indicação nº 098/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que seja providenciada a reposição das lâmpadas no trecho da VRS-814, próximo à 

empresa Rodomio. 

Requerimento nº 048/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer a prorrogação pelo 

prazo de 10 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o Projeto de Resolução nº 002/2020, que “Institui o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Flores da Cunha”.  

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício nº 001/2020, do Presidente da Associação Comunitária Fenavindima, que solicita a 

cedência de uso do espaço na Tribuna Livre desta Casa, para apresentação da prestação de contas 

da 14ª Festa Nacional da Vindima.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Secretário 

Ademir. Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

servidores da Casa, as pessoa que nos acompanham, sejam todos bem-vindo a esta Casa! Senhor 

Presidente, ocupo esse espaço para defender a indicação protocolada por mim durante essa 

semana, a qual solicito ao Prefeito Municipal que seja providenciada a reposição de lâmpadas no 

trecho da VRS-814, próximo à empresa Rodomio. A iluminação pública no local ficou precária 

em virtude de não ter sido providenciada a reposição das lâmpadas para, após as substituição dos 

postes de madeira por postes de concreto naquela, naquela via. Portanto, solicitamos ao 

Executivo Municipal o atendimento da indicação, pois sem iluminação existe os perigos da baixa 

visibilidade para os motoristas e pedestres. Então houve a troca dos postes de madeira por poste 

de concreto naquele trecho ali, próximo à rodovia da Rodomio, a empresa Rodomio, na VRS-

814 e não foi reposto as lâmpadas que lá estavam. Então a gente solicita ao Executivo, ao 

Prefeito Municipal e aos encarregados da Secretaria, que providencie o quanto antes para o bem 

da nossa comunidade aí que tanto está precisando. Era isso, Senhor Presidente. 

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

Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão; à imprensa também aqui presente. Utilizo 

este espaço para justificar a indicação encaminhada por mim durante esta semana e que solicita, 

né, que a Administração Pública Municipal dentro da, das suas possibilidades possa fazer a 

copilação do mapa dos bairros da, da área urbana do nosso município com o mapa das 

comunidades e distritos do interior de Flores da Cunha. É um mapa que não existe ainda, nós não 

temos um mapa em que esteja copilada a zona urbana e a zona rural. Então se for possível, né, 

que o Planejamento possa, né, providenciar este mapa para que seja fornecido aí para os 

interessados e principalmente para as nossas escolas, que trabalham, né, com a organização e o 

conhecimento tanto da zona urbana quanto da zona rural do nosso município e hoje nós, o que 

nós temos são dois mapas, separados, né, da zona urbana e da zona rural. Então se possível que 

seja feita a copilação desses dois mapas num único, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Encerrada as inscrições para o Pequeno Expediente, passamos ao  
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GRANDE EXPEDIENTE 

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite Presidente, João Paulo Tonin 

Carpeggiani; boa noite, Colegas Vereadores; servidores, imprensa, pessoas que nos visitam e 

acompanham nesta noite, quem nos acompanha no nosso canal no Youtube, sejam todos bem-

vindos! No espaço da tribuna desta noite, gostaria de falar sobre alguns assuntos e começo 

falando no mês que estamos vivendo, o mês de setembro, mês da Independência, do início da 

primavera, da prevenção contra o suicídio e também mês de conscientização sobre o câncer 

infantojuvenil. No ano de 2019 aprovamos nesta Casa Legislativa o Setembro Dourado, mês de 

prevenção contra essa doença pouco mencionada, mas que maltrata muito nossos infantojuvenis. 

Então estamos lembrados que no ano passado eu entrei com esse projeto e os Colegas 

colaboraram, vendo a importância e todos foram unânimes na sua aprovação. Já como existe o 

Setembro Amarelo, contra o suicídio, então contra essa doença também, que não se menciona 

muito, que não é muito falada das nossas crianças, dos nossos adolescentes e do nossos jovens. 

Então, o Setembro Dourado conscientiza sobre o câncer infantojuvenil. Especialista afirma que é 

importante observar a criança ou adolescente e prestar atenção aos sintomas. A campanha 

Setembro Dourado busca promover um mês de conscientização, informação e diagnóstico 

precoce ao câncer infantojuvenil. Iniciativa da Confederação Nacional das Instituições de Apoio 

e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer, a ação procura a maior causa de morte por 

doença entre os adolescentes, procura combater esse mal até 19 anos no Brasil. Então é, é uma 

estatística que tem das crianças até os 19 anos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, 

até o fim de 2020 cerca de oito mil e quatrocentas pacientes serão diagnosticados com câncer 

infantojuvenil no país. E no Rio Grande do Sul, o número fica em torno de quatrocentos novos 

caso. Todos os anos o Instituto do Câncer Infantil promove palestras, ações em parques, escolas, 

empresas e shoppings, além da distribuição de material informativo e do laço dourado, símbolo 

da campanha. Contudo, a pandemia do novo coronavírus, as ações serão feitas on-line. De 

acordo com o responsável médico, o oncologista pediátrico da ICI, Dr. Lauro Gregianin, a 

pandemia mobilizou todos os ramos da sociedade, mas nenhum deles foi tão afetado quanto a 

saúde. “As doenças que previamente existiam não deixaram de ocorrer, inclusive o câncer. 

Segundo instituições que atendem pacientes com câncer infantil, nesse ano de pandemia o 

número de casos teve uma ligeira queda nos meses de março e abril, mas com patamar prévio 

retomado a partir de maio”. O médico explica que os números baixos se devem ao receio dos 

pais em procurarem o atendimento durante o isolamento social. Então em março e abril ele 

baixou, mas era só aparentemente, porque na verdade foi deixado de procurar e os diagnósticos 

então não foram emitidos por via que não foi procurado o atendimento. O principal objetivo do 

Setembro Dourado é conscientizar a população para os sintomas da doença. Segundo o médico, 

o tipo de câncer mais comum entre as crianças e adolescentes é a leucemia aguda, que determina 

inicialmente com um quadro de anemia (uma palidez), prostração, febre baixa e persistente, 

manchas roxas na pele e eventualmente sangramentos nas gengivas. “Outra neoplasia frequente 

são os tumores do sistema nervoso central, que normalmente determinam dores de cabeça, 

náuseas e até vômitos, algumas vezes inclusive com perda de equilíbrio e paralisia facial”. Entre 

as demais neoplasias, o oncologista destaca os linfomas que provocam aumento de volume das 

“ínguas”, os linfonodos, principalmente na região do pescoço, além de tumores ósseos que se 

manifestam principalmente próximo ao joelho entre os adolescentes. O médico ressalta que, 

mesmo que nem todos os sintomas se manifestem, é importante observar que a criança ou 

adolescente, “na presença de qualquer alteração no estado de saúde da criança que não é 

habitual entre doenças comuns na infância e que persistem, os pais devem buscar atendimento 

imediatamente, seja em unidades básicas de saúde ou com o pediatra, e a pandemia não deve 

interferir nessa busca”, observa. Os tema da campanha de Setembro Dourado é “Repare no 
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detalhe”. Então “Repare no detalhe” é um site que se os Colegas querem, querem acessar é um 

site onde fala mais especificamente, mais “direcionadamente” sobre essa doença e todos os 

problemas e todas as estatísticas que tem nesse site aqui, que é “Repare no detalhe”. É alertar 

também esse site sobre os sintomas que, quando detectados precocemente, auxiliam no 

diagnóstico e no tratamento das crianças e adolescentes. Então a gente está usando o laço verde e 

dourado aqui, também o amarelo que é tão importante, né, Colega Samuel, que aborda bastante o 

tema da depressão e do suicídio e a gente sabe que são tão importantes quanto outras doença. 

Mas acreditamos que com campanhas pra prevenção, com conhecimento, com a vontade de 

procurar quando se tem a necessidade acredita-se que a gente consiga, o, a área médica imagina 

que se consiga diminuir. Porque ainda se tem a ideia de que o câncer ele é uma doença que 

atinge só pessoas com um pouco mais de idade, idosos, mas na verdade há muito sofrimento na 

nossa juventude e na nossas crianças, então tem que desmistificar também essa ideia que por ser 

jovem, por ser adolescente, por ser criança não se pode ter esse problema de saúde que é esse 

mal tão grande que é o câncer. Então é bom que a gente tenha essa conscientização e o mês 

Setembro Dourado existe pra isso, para alertar, para conscientizar e fazer com que as pessoas 

busquem sim ao primeiro sintoma que nem diz o doutor, que não seja próprio da adolescência, 

que não sejam doenças de crianças e que não sejam doenças também da pré-adolescência. Então 

é bom, é importante que seja procurado sempre quando houver algum sintoma que, que talvez 

não seja tão fácil de diagnosticar e que se procure os médicos, se procure o atendimento, o 

conhecimento para quanto antes precocemente for detectado, mais fácil será buscar a cura. Então 

o mês de setembro mesmo agora sendo essa época de pandemia, a gente sabe que as outras 

doenças continuam ocorrendo e a conscientização também ela é importante, então o mês de 

setembro com o Setembro Dourado está aí para esse alerta para todos nós. Um outro assunto 

também que trago a esta Casa nesta noite é sobre o projeto Escola e Família, que no ano de 2019 

durante, juntamente com a Secretária da Educação, Senhora Ana Paula Zamboni Weber, 

trouxemos a ideia nesta Casa Legislativa, mas por ser um projeto um tanto complexo, este ficou 

a cargo da Prefeitura Municipal e da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto. No mês de 

abril de 2020, mesmo durante a pandemia e a necessidade do ensino à distância ele foi 

implantado, foi implantado o Guia da Família, um instrumento de fortalecimento da parceria 

escola e família. Desta forma instituímos um movimento de conscientização, reflexão e ação 

referente à importância da instituição familiar na construção de um cidadão equilibrado, feliz e 

com valores éticos. A base dessa construção dá-se na infância e dessa forma, em nosso 

município, a parceria entre escola e família se fortalece através do Guia da Família anual, 

voltado para os pais, visando a educação das crianças de 4 e 5 anos na rede municipal de ensino. 

O próprio Referencial Curricular Gaúcho, documento validado em 2019, que rege o currículo de 

todas as escolas do estado do Rio Grande do Sul contempla a importância da educação na família 

com seus filhos e a parceria com a escola nesta faixa etária. Conforme a Secretária da Educação 

e Cultura e Desporto, Ana Paula Zamboni Weber, o projeto, mesmo à distância por causa da 

pandemia, tem se mostrado muito eficaz na presença da tão importante que é a presença da 

família e no aprendizado dos alunos, para formarmos pessoas, famílias, sociedade e um país 

melhor. Então eu acredito que muitos tenham, tenham já, já tendo o conhecimento. O ano 

passado trazia, nesta Casa, a ideia desse projeto, mas como tinham, tinham ações que tinham que 

ser feitas pelo Executivo, acabou a Prefeitura e a Secretaria elaborando o Guia da Família. Então 

está aqui esse guia, onde contempla muitos itens e, do envolvimento, fala do envolvimento da 

família, a organização, como os pais devem participar no aprendizado das crianças, como lidar 

com a tecnologia, como lidar com a tecnologia a modernidade de hoje, tem um, um capítulo só 

pra isso, né? A cooperação, né, as competências de cada um, mas principalmente a vontade de se 

tornar um cidadão melhor. Então parece que é muito no começo, parece que é, que as crianças 

são um tanto pequenas 4 e 5 anos, mas é ali que começa a formação do ser humano. Então esse, 

esse manual, esse guia ele é de uma importância fantástica. Andei lendo, andei observando e ele 
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contempla muita coisa. Inclusive, Vereador Samuel, já estávamos conversando, é o uso saudável 

da tecnologia, como lidar com isso? A dificuldade que as professoras e os pais têm que é, na 

verdade, é um concorrente para a educação dos filhos. Então aqui também contempla e fala 

como agir nesses casos e que é um caso comum, corriqueiro na nossas famílias, todas, a gente 

sabe da dificuldade que se tem. É uma coisa boa a tecnologia? É, mas tem que ser dosada na 

medida certa. Então esse Guia da Família ele ajuda, contempla, orienta para que os pais também 

em casa façam a sua parte diante de todos esse, essas atividades que tem que ser executadas. 

Então ele acredito que veio em boa hora, é uma necessidade latente, né, que a sociedade e as 

famílias estavam sentindo e ele, e ele contempla, ele alerta para muitos problemas que temos na 

nossa educação. Então é baseado no, no livro, né, do, “A síndrome do imperador: Pais 

empoderados educam melhores seus filhos”. Então é, é baseado nesse, nesse, nesse livro, nessa 

bibliografia e ela traz todas atividades proposta pela escola para serem realizada pelas criança 

juntamente com suas famílias, a fim de desenvolverem as atitudes e competências 

socioemocionais. É, essa palavra socioemocionais ela é bastante citada nesse, nesse guia. Então a 

gente vê que a sociedade, o caráter e a emoção andam junto, então é bastante abrangente essa 

palavra socioemocionais neste guia. Então eu acredito que foi um trabalho excelente da 

Prefeitura, da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto na Secretária Ana Paula Zamboni e 

acredito que está sendo de grande valia mesmo à distância, e com certeza será mais quando as 

aulas tornarem a ser presenciais. Então acreditamos que é mais, mais uma ferramenta para 

auxiliar as nossas crianças para a educação, para termos uma sociedade e, consequentemente, as 

famílias melhores. Então por hoje era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite, obrigado pela 

atenção e uma boa semana a todos!  

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

Com a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Boa noite, Presidente; cumprimento especial também Colega 

Vereadora, demais Colegas Vereadores; todos os que se fazem presentes também nesta noite, 

sejam todos bem-vindos! Importante que vocês também estejam aqui participando junto deste 

momento. Gostaria de endossar as palavras já iniciadas pelo Colega Vereador Ademir. Mês de 

setembro, um mês importante, um mês com muitas datas, muitas cores, né, aqui no nosso 

município, temos aí o verde, o dourado. O verde por uma atenção especial para o câncer 

infantojuvenil, uma doença silenciosa que quando muitas vezes nos damos por conta é um pouco 

tarde demais, então é importante estarmos sempre atentos. Também o dourado, né, inclusão 

social com a pessoa portadora de alguma deficiência, alguma restrição. Então cada vez mais nós 

percebemos políticas públicas e a própria comunidade se voltando para permitir que estas 

pessoas se sintam cada vez mais acolhidas. Então muito importante pararmos e debatermos. E ao 

encontro disso também, embora aqui não tenhamos uma data ou um, uma cor específica para 

comemorarmos, mas temos também o Setembro Amarelo, já mencionado anteriormente, que é 

este tema tão importante de prevenção ao suicídio. É um assunto um pouco pesado, né, que 

muitas vezes a gente se sente até com dúvida às vezes de levantar esta temática, visto a 

gravidade e o peso mesmo que traz este, esta doença que a gente pode dizer assim também na 

nossa comunidade. Então eu vou mencionar aqui alguns dados, algumas estatísticas que elas são 

assustadoras. A gente não tem a dimensão do quanto está presente, tanto na, nas mais diversas 

esferas, a nível municipal, a nível estadual, a nível mundial a gente pode dizer assim, então 

alguns, alguns índices aqui que, que nos apavoram. E estamos vivendo este momento de, de 

incertezas, este momento de pandemia podemos dizer assim, que a tendência é que as pessoas 

estejam cada vez mais abaladas, então precisamos o quanto antes e o quanto mais investirmos e 

estarmos sempre atentos a esta realidade. Então desde 2014 a Associação Brasileira de 

Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o 

Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês de setembro é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção 
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ao Suicídio, ao suicídio, né, comemorado então na última semana, mas a campanha acontece 

também durante todo o ano e com um enfoque especial no mês de setembro. São registrados 

cerca de doze mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão por todo o mundo. 

Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os 

jovens. Cerca de 96.8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em 

primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. O 

Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o 

suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios, 

crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. A gente 

pode vê que muitas vezes quando alguém comenta ou ah, estou pensando em fazer uma consulta 

com um psiquiatra, muitas vezes o próprio preconceito da sociedade, né, já, já taxa, né, como 

maluco, como alguém e isso, isso é um, muitas vezes afasta a pessoa de buscar o próprio 

tratamento. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, mais de oitocentas mil pessoas 

tiram a própria vida todos os anos, sendo destas 75% destes indivíduos moradores de países de 

baixa e média renda. Estima-se que no mundo acontece um suicídio a cada 40 segundos. Então, 

né, quando apita o, o tempo aí, o final do tempo que nós temos mais um minuto no intervalo, 

uma pessoa e mais um tempinho ainda tira sua própria vida. Isso é muito, muito grave, né, 

porque quando a pessoa chega nesse estágio ela chegou ao ponto de não ter mais esperança, a 

fim de que a única saída é tirar a sua vida. Então temos que estar muito atentos a esta importante 

e diferenciada forma, né, de, de olharmos para a vida das pessoas. Para o Setembro Amarelo, a 

melhor forma de se evitar um suicídio é através de diálogo e discussões que abordem o 

problema. Suicídio é um ato de tirar a própria vida intencionalmente. Também faz parte deste 

comportamento os pensamentos suicidas, os planos e tentativas de morte, assim como os 

transtornos relacionados a problemas. Durante todo o mês de setembro, ações são realizadas a 

fim de sensibilizar a população e os profissionais da área para os sintomas deste problema e para 

a saúde mental. Assim, fazendo-os entender que isso também é uma questão de saúde pública. 

Infelizmente para muitos, o suicídio ainda não é visto como um problema de saúde, mas sim uma 

espécie de fraqueza de conduta ou personalidade. Então aquilo que eu já vinha dizendo, né, que a 

gente precisa olhar e, e cada vez mais ampliar o nosso olhar para isso, devido também as 

consequências agora desta, desta pandemia. Nós vamos separar um vídeo, Rosma tu prepara aí. 

É um vídeo que foi tirado aí do próprio, de um site que é específico do, do Setembro Amarelo, 

então... (Exibição de vídeo através da televisão). Então aí nesse site também tem uma série de, de 

outros vídeos, mas eu gostei muito desse, porque ele começa dizendo, a pessoa que cruzou por 

você pode estar com esse problema. E às vezes essa pessoa pode ser alguém da nossa família, 

pode ser alguém do nosso trabalho, alguém do nosso convívio que muitas vezes na nossa frente 

se faz de forte, mas dentro de si carrega aí essa, essa marca. Então que a gente fique sempre 

muito atento a todas as pessoas que estão ao nosso redor, para, e ficarmos atentos para, e se 

percebermos alguma, algum comportamento diferenciado muitas vezes nas falas, até às vezes 

nas brincadeiras a pessoa deixa transparecer isso. Então algumas falas, né, dos sintomas que 

levam, alguns sintomas de depressão que levam ao suicídio. Se você está deprimido ou 

angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem 

alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado é o primeiro passo. Só que muitas vezes a 

pessoa que está nessa situação ela não consegue por si só, por isso que há importância da nossa 

atenção. Os acompanhamentos médicos e psicológicos são a maneira mais eficaz de tratamento. 

As pessoas que pensam em suicídio normalmente estão tentando fugir de uma situação da vida 

que lhes parece insuportável, buscando o alívio por: sentirem-se envergonhadas, culpadas por 

não acharem, por se acharem um peso para os demais; sentirem-se vítimas; sentimentos de 

rejeição, perda ou solidão. Recursos da comunidade e fontes de apoio. Então para as pessoas 

com pensamentos suicidas, os primeiros recursos ou fontes de apoio são: a família. Primeiro 

lugar as famílias. E a gente viu aí que muitos jovens, né, estão entre esta, esta faixa, então muito 
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importante para a família estar atento. E a, e o que surpreende também é o número de crianças, 

né? Tempos atrás nós tínhamos até alguns aplicativos que acabavam induzindo as próprias 

crianças a se automutilarem e uma série de coisa, então quanto os pais, eu vejo por mim, se nós 

deixarmos os filhos ficam com o celular o dia inteiro, né, ainda mais agora que estão sem as 

aulas, sem aula presencial. Então se nós deixarmos à vontade, quando a gente percebe eles vão 

entrando em sites e vão indo e existe muito mal semeado por aí e às vezes ele vem pra atacar 

justamente e manipular nossas crianças e nossos jovens. Os amigos e os colegas. Então, né, 

muitas vezes a pessoa na família ela não consegue transparecer, mas às vezes no convívio com 

os amigos, os amigos também precisam ficar atentos. A unidade de saúde. Nós aqui, né, o nosso 

Centro de Atenção Psicossocial, nosso CAPS, que também fizeram um vídeo na semana passada 

muito bom dos profissionais que atuam aí no, no CAPS, né, um vídeo abordando todos os 

pontos. É um vídeo, até gostaria de passar, mas é um vídeo um pouquinho mais extenso, mas é 

muito interessante que todos nós tiremos alguns minutinhos pra assistir. É fundamental nós 

pararmos e pensarmos para, porque a gente através de nós talvez podemos salvar aí uma vida, 

uma vida muito preciosa que às vezes da nossa família, do nosso convívio ou do nosso trabalho. 

Os profissionais da saúde, né, os médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

auxiliares, agentes de saúde. E os centros de apoio também, através do número 188, então 

também aí nós temos um, um número específico para, para ligações. Mas acredito que nós aqui 

no nosso ambiente municipal, nós tenhamos uma proximidade muito grande com as pessoas e 

isso nos, nos possibilita que possamos acompanhar mesmo a pessoa e estar junto nesse 

momento. Então a gente se depara com essa, esse tipo de situação, onde muita gente, com os 

autônomos principalmente às vezes a falta do recurso, a falta da possibilidade de poderem estar 

trabalhando, então as dívidas financeiras, muitos são os motivos que podem estar desencadeando 

e começando com algo que possa vir a, a, a se transformar em algo mais doloroso aí. Então fica o 

nosso apelo como eu já disse em outras, outras, outros momentos aqui, toda a vez que nós 

levantamos um assunto para o debate é alguém que escuta e interpreta, e vê uma possibilidade de 

ajuda. Então não tenho dúvidas que quando se fala também nesse, nessa grande dificuldade que 

muitas vezes é se reconhecer doente, a gente consegue pensar numa possibilidade de ajuda. 

Então fica aí o meu, meu apelo também para que cada vez mais a gente possa prestar atenção nas 

pessoas, né, de, de verdade, não simplesmente cruzar por elas como no vídeo falou, né, que às 

vezes passamos pelas pessoas e não percebemos que elas estão aí. E quando as pessoas estão 

nesse estado aí, vendo o último, a último recurso a tirar a própria vida, se nós estivermos, de fato, 

ao lado das pessoas ela, a gente vai perceber. Então fica aí o nosso apelo e o Setembro Amarelo 

vem ao encontro para salvarmos cada vez mais vidas. Então no mais era isso. Gostaria de desejar 

uma boa semana e uma boa noite. Obrigado, Presidente!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador César. 

Findando as manifestações Vereadora Claudete Gaio Conte. 

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

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

Vereadores; servidores da Casa; imprensa; todos que nos acompanham também através da 

transmissão dessa sessão; um cumprimento especial ao público presente. Eu utilizo este espaço, 

no dia de hoje, pra ponderar sobre as três emendas ao Projeto de Lei 044, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o ano de 2021, protocoladas por mim na última semana, já sabendo que 

mesmo aprovadas são passíveis do aceito ou não pelo Prefeito Municipal, como já é do 

conhecimento de todos e como já aconteceu por diversas vezes. Destaco que em 2017, então já 

faz alguns anos que eu estou nessa caminhada, fiz quatro emendas e todas elas aprovadas nesta 

Casa, três delas rejeitadas pelo Executivo Municipal, com valores reduzidos a dez reais e que não 

foram executadas e apenas uma delas mantida com valor original de quarenta mil reais, que era a 

emenda para o calçamento do pátio da capela Santa Juliana, que infelizmente não foi realizado. 
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Reapresentei essa mesma emenda em 2018, porém não obtivemos êxito nessa Casa. A maioria 

dos vereadores votaram contrários, juntamente com uma emenda que agregava valor para 

desenvolver as atividades com os idosos e outra que garantia recurso para pavimentar acesso a 

sede do esporte clube Corinthians, que no ano passado foi executado. Todos devem estar 

lembrados dos momentos um tanto exaltados vividos aqui naquela oportunidade. Em 2019 

reapresentei a mesma emenda, juntamente com outra que acrescia valor ao Fundo Municipal do 

Idoso, ambas aprovadas por esta Casa, porém a primeira (o calçamento do pátio da capela Santa 

Juliana) infelizmente ainda não foi executado. Nos parece que o valor inclusive foi retirado e na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021, que tramita nessa Casa, não consta sequer a 

rubrica aberta. Então eu tenho que concordar com a fala do Prefeito quando diz que as portas do 

seu gabinete estão abertas para receber a todos. Isso o Prefeito Municipal já falou aqui por 

diversas vezes, inclusive os vereadores já colocaram por diversas vezes que o Prefeito Municipal 

realmente tem as portas abertas para atender a todos. Com toda a certeza elas estão abertas, mas 

apenas para receber, porque para atender as demandas, as solicitações... aí já é outra história. 

Mas eu tenho esperança, que como em 2021 outro prefeito estará assumindo o comando do 

Município, inclusive dois dos pré-candidatos estão aqui, são meus colegas de trabalho, os quais 

já votaram favoráveis a estas demandas, então eu só peço que não façam de conta que elas não 

existem, que assumam e resolvam o problema, para que isso, para isso que existem os governos, 

né, para investir os recursos nas melhorias da qualidade de vida de todo o cidadão. Então, com a 

humildade e a esperança de que me é peculiar eu venho, novamente, falar sobre as emendas 

encaminhadas por mim na última semana ao Projeto de Lei 44, que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o ano de 2021. A primeira delas, a Emenda Substitutiva 01, que altera o valor 

da atividade 2262, acrescendo vinte mil reais ao Fundo Municipal do Idoso, totalizando vinte e 

cinco mil reais, visando assegurar projetos, programas e atividades para os idosos do município, 

respeitando os preceitos que estão presentes na Lei 3.076, que dispõe sobre a Política Municipal 

do Idoso, o Conselho do Idoso e o Fundo Municipal do Idoso. O Fundo Municipal do Idoso é um 

fundo especial, segundo o que preceitua as normas federais, cujos recursos devem ser destinados 

ao atendimento das políticas, dos programas e das ações voltadas ao atendimento do idoso. 

Partindo da premissa de que o idoso é o novo personagem da sociedade atual, cada vez mais se 

demandará de ações de assistência e proteção voltadas para ele. Devemos assegurar a garantia e 

garantir que o idoso tenha o seu espaço, que esteja sendo assistido e que acima de tudo esteja 

sendo valorizado através de projetos que auxiliem no desenvolvimento físico e na sanidade 

mental desse cidadão. Assim como nossas crianças e adolescentes, os idosos também se 

constituem como um setor da população que precisa de atenção e políticas especiais, sendo essas 

as duas pontas do desenvolvimento humano, as crianças e o idoso, onde devemos concentrar 

esforços para atingirmos um bom desenvolvimento social. Estas colocações estavam na 

exposição de motivos do projeto de lei que criava o Fundo Municipal do Idoso em 2013. No 

entanto, muito pouco vem sendo investido em prol dos idosos do município desde aquela data. 

Flores da Cunha possui duas entidades que promovem ações em prol dos idosos: o Conviver e a 

Adiflores. O projeto Conviver atualmente é mantido pela Prefeitura através do valor do Fundo 

Municipal do Idoso. Já a Adiflores é uma entidade representativa, com objetivo de amparo e 

apoio aos idosos. Nos últimos anos, a Adiflores não vem recebendo repasses devido à vigência 

da Lei 13.019, lei conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. 

Agora, com esse regramento, o dinheiro é repassado através de uma parceria que exige mais 

controle do serviço que será executado pela entidade. Então, como agora há a obrigatoriedade de 

existir uma parceria e com a emenda que acresce e assegura os valores, fica aberta a 

possibilidade da Adiflores se habilitar para conseguir um repasse de valores para a manutenção 

de suas atividades, que diga-se de passagem, são de grande importância para toda a comunidade 

florense. Quem não quer ver seu pai, seu avô feliz, participando de atividades prazerosas, se 

divertindo, conversando, dançando? É a qualidade de vida para todos os nossos queridos e para 
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seus familiares também, então atinge toda a sociedade. Os recursos utilizados para este 

acréscimo serão retirados do Projeto 1135, que visa adquirir veículos, que na previsão da LDO 

para o exercício de 2021 está previsto no valor de 50 mil reais. Então se são veículos, 

provavelmente haverá o acréscimo. Então acho que tranquilo nós estarmos retirando um valor 

simbólico para nós fomentarmos um valor a maior para ser destinado aos idosos do nosso 

município. A segunda emenda que protocolei, a Emenda Substitutiva 02, que altera o texto do 

objetivo da atividade 2145 - Manter e reformar escolas e pátios do ensino fundamental, que 

inclui, além de manter e reformar escolas e pátios, a manutenção, a reforma e o término das 

quadras de esporte, onde se fizer necessário, melhorando a estrutura física das escolas de ensino 

fundamental do nosso município. As quadras de esportes nas escolas são de extrema importância 

para o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes, uma vez que, além de auxiliar 

na promoção das atividades físicas, esportivas e de lazer, é um lugar em que há a possibilidade 

de desenvolver habilidades motoras, cognitivas, socioafetivas e culturais não só do aluno, como 

também de toda a comunidade escolar. Ademais, as quadras de esportes servem de cartão de 

visitas para eventos de toda e qualquer natureza que possam ser realizados num ambiente 

escolar. A previsão de manter e reformar escolas e pátios já presume, por lógica, que as 

dependências da escola ficam englobadas e inclusas na atividade, não se tratando somente do 

prédio em si. Entretanto, tal emenda tem por objetivo assegurar e garantir que as dependências, 

principalmente das quadras de esporte, não fiquem desassistidas, pois se sabe que em algumas 

escolas não vêm ocorrendo a manutenção frequente das quadras de esporte e, em outras, elas 

ainda estão em construção. Assim, incluindo especificamente no objetivo, talvez possamos 

garantir que essa demanda seja atendida, pelo menos a rubrica a contemplará. Não realoquei 

recursos para essa demanda mesmo sendo necessário, pois estão previstos R$171.400,00 (cento e 

setenta e um mil e quatrocentos reais) para a manutenção de todas as escolas do município, e são 

elas dez escolas, e agora, incluindo as quadras de esportes. Mas, estando a rubrica aberta, é 

possível a suplementação, e vai de cada administrador decidir o que é prioridade, não é mesmo? 

A terceira emenda, a Emenda Aditiva 01, que inclui novamente o Projeto 1131 no Projeto de Lei 

44, com meta física de 60 mil reais, visando assegurar o início do calçamento do pátio da capela 

Santa Juliana, em Mato Perso, que fica localizado em frente à escola municipal Antônio de 

Souza Neto. Esclareço que o programa para o calçamento do pátio da capela Santa Juliana foi 

acrescentado, através de emenda aditiva aprovada em 2019, na LDO do corrente ano, aprovada 

por todos os vereadores desta Casa. Entretanto, nenhuma obra ainda foi executada até o presente 

momento. E estivemos inclusive conversando com o Prefeito Municipal sobre este assunto, 

existe já um projeto de lei com o desenho de um novo acesso para a escola e a pavimentação 

deste espaço. Diante da grande circulação de carros e veículos escolares, o acesso hoje da escola 

é de mão única, o que tem se tornado bastante perigoso. Mas eu acredito que o Prefeito 

Municipal, por um lapso de memória ou por não ter comunicado ou compartilhado da ideia com 

os responsáveis pela copilação do projeto de lei, porque o Projeto de Lei 044, que apresenta as 

diretrizes orçamentárias para o ano de 2021, mais uma vez não contempla a rubrica do programa 

pavimentar ou calçar pátios de capelas e, consequentemente, não há a atividade pra pavimentar 

este pátio a qual estou me referindo. Então assim, através da presente emenda, se faz necessária 

novamente, como diz o velho ditado: água mole em pedra dura tanto bate que um dia, né, quiçá, 

a inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021 o programa para a 

pavimentação dos pátios de capelas, mais especificamente do pátio da capela Santa Juliana, 

inclusive com a abertura de um novo acesso à escola Antônio de Souza Neto, que se faz muito 

necessário. Esta obra tem o objetivo de melhorar e revitalizar o acesso, inibindo a propagação de 

poeira e até mesmo de lama em dias chuvosos, uma vez que o espaço é utilizado para 

estacionamento de pais, professores, funcionários, além do embarque e desembarque diário dos 

alunos nos três micros que circulam frequentemente no turno da manhã ao meio-dia e no final da 

tarde naquela escola. Saliento ainda, que a escola Antônio de Souza Neto é uma das únicas do 
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município que não possui acesso pavimentado. Além disso, esse espaço, esse pátio é o 

estacionamento utilizado pela comunidade em dias festivos, o que reforça ainda mais a 

necessidade de pavimentação. O valor de 25 mil reais será retirado da atividade 2034 – Publicar 

Atos Legais, Institucionais e de Orientação Social, e o valor de 35 mil reais será retirado da 

atividade 2220 – Conservar e Melhorar as Estradas do Interior, totalizando assim o montante de 

60 mil reais para esta atividade. Por hoje era isso, Senhor Presidente, Colegas Vereadores. E 

conto com a sensibilidade dos Colegas, considerando que são emendas que destinam valores de 

pequena monta, mas que vão fazer uma grande diferença nessas atividades citadas assim. 

Agradeço pela atenção de todos! Tenham todos uma ótima semana! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Findadas as manifestações do Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para 

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

ORDEM DO DIA 

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”. 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, pessoas já 

cumprimentadas; cumprimento especial ao Jordão hoje, tradicionalista de sempre, né? Na 

verdade, o Projeto 053, que pedimos urgência urgentíssima na semana passada, é o repasse de  

R$199.800,00 (cento e noventa e nove mil e oitocentos reais) ao hospital Nossa Senhora de 

Fátima, é pra custeio do, dos médicos, né, que ficam de plantão para atendimento da Covid. É 

uma exigência que se faz que tenha o plantão, né, 24 horas. Então isso na verdade o Município 

vem se preocupando e muito com a pandemia, então o hospital certamente não teria condições de 

manter, custear esse trabalho extra desses médicos, né, pra fazer o plantão, então o Município 

está repassando dinheiros, o dinheiro na verdade, todos os meses a gente repassa através de 

projeto de lei aprovado nesta Casa então para custear as despesas desses plantonistas para 

atendimento na especialidade do Covid, né? Esperamos que a pandemia passe logo, que não haja 

necessidade de ter os médicos plantonistas, né, no hospital Nossa Senhora de Fátima, e esses 

recursos serão, né, acabarão sendo utilizado em outras obras e ações, né, então. Mas hoje, se faz 

necessário, então sou totalmente favorável à aprovação deste projeto de lei. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado!  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão. Estamos votando neste momento a 

autorização, transferência, né, de recurso financeiro ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de 

Fátima, para fazer frente às despesas com os plantonistas, como já foi dito aqui pelo Vereador 

Moacir Ascari, que fica uma linha de frente ao combate à Covid-19. Não tem como votarmos 

contrários a essa demanda, né, nós precisamos garantir recurso para o atendimento a nossa 

população. Mas eu tenho, eu tenho sido questionada por diversas vezes já, com relação à 

aplicação, à aplicabilidade desses recursos, não só esses que são destinados ao pagamento de 

profissionais, né, mas outros que já foram encaminhados desde, fazem cinco meses já que nós 
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estamos enfrentando, né, essa pandemia no nosso município e um recurso substancial já foi 

encaminhado ao hospital Nossa Senhora de Fátima. E a comunidade nos cobra, como 

representantes aqui da população, então uma prestação de contas deste valor todo que tem sido 

destinado ao hospital. Então fica aqui, né, o meu convite, meu apelo também, né, para que logo 

mais, né, logo que o hospital Nossa Senhora de Fátima possa fazê-lo, que venha até esta Casa 

mais uma vez, como já fez, né, e que possa passar, fazer uma prestação de contas pra toda a 

comunidade, né, de forma muito clara sobre todos os recursos que são de todos os cidadãos, né, e 

que estão sendo investidos no hospital ao combate à Covid-19, Senhor Presidente. Somos 

favoráveis à transferência desse recurso.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Como foi dito pelos Colegas 

Vereadores, somos favoráveis ao repasse desse dinheiro. Esse é o dinheiro federal, do Governo 

Federal que destina aos municípios para custeio da saúde pública, através da, do orçamento, para 

que seja usado durante o Covid. Então na verdade o Município só está repassando esse dinheiro 

pro hospital, um dinheiro que veio de verba federal, né, para ser usado no pagamento dos 

médicos plantonistas. Então sou amplamente favorável. E aproveitando também o gancho da 

Vereadora Claudete, como exemplo também a Fenavindima, agora, parece que vai fazer a 

prestação de contas da, da nossa festa Fenavindima, acontecida lá em março, o hospital também 

eu acho que tem todo a obrigação de vir à público e fazer uma prestação bem coerente de todos 

os valores que foram destinados para o trabalho na, na Covid. Então somos amplamente 

favorável a esse projeto.  

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 053/2020 aprovado por 

unanimidade. 

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

de ordem! Invoco o artigo 141, o pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 054/2020.  

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

VEREADOR MOACIR ASCARI: Autoriza a abertura de um crédito adicional especial no 

valor de R$62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais). Esses recursos serão destinados 

no aperfeiçoamento dos insumos e serviços de informática principalmente o sistema de 

prontuário eletrônico em toda a rede de UBSs, permitindo enviar regularmente os dados e as 

informações do sistema de prontuário eletrônica ao, eletrônico ao Ministério da Saúde. É uma lei 

lá de, da portaria então que, que 2.983, de 11/11/2019 então, que faz a obrigatoriedade então de 

instalar esses recursos para dar a transparência ao Ministério da Saúde. Então pedindo urgência 

urgentíssima para aplicar esses recursos.   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Ok! Pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei nº 054/2020, solicitado pelo Líder de Governo, Vereador Moacir 

Ascari, está em discussão. (Nenhuma manifestação). Pedido de urgência 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 054/2020 aprovado por unanimidade.  

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

Redação Final o Projeto de Lei nº 054/2020 e o Projeto de Resolução nº 003/2020; para a 

Comissão de Finanças e Orçamento a Mensagem Retificativa nº 01, e as Emendas Aditiva nº 01, 

e Substitutiva nº 01 e 02 ao Projeto de Lei nº 044/2020, e o Projeto de Lei 054/2020; e também, 

para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos 
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igualmente o Projeto de Lei nº 054/2020. Não havendo mais matérias a serem deliberadas nessa 

sessão, passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Nós estamos agora 

entrando numa etapa, após convenções de todos os partidos políticos que aconteceram na última 

final de semana, então já temos ali, né, as possíveis candidatos, né, postulantes ao cargo de 

prefeito, vice-prefeito e vereadores do ano de 2021, para o mandato. Então gostaria de 

cumprimentar, parabenizar a todos partidos políticos pelas convenções e pelas disponibilizações 

dos nomes para concorrer ao pleito. Saúdo aqui meu companheiro Vereador, meu Colega 

Vereador Samuel de Barros Dias; também, Vereador César Ulian, que também estão 

conjuntamente na majoritária para o, colocando o seu nome à disposição. Também gostaria de 

informar que na próxima quinta-feira, dia 17, a Comissão de Finanças e Orçamento estará 

realizando audiência pública das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2020. 

Também, nós temos que dar prioridade o andamento das emendas feitos pela Vereadora 

Claudete, porque até o dia 30 tem que ser entregue então ao Executivo Municipal a peça 

orçamentária, e o Plano Plurianual também nós precisamos também, no mês de outubro, dar 

andamento. Então até lá votarmos emendas, se aprovados ou não, com nova redação e enviados 

ao Executivo Municipal. No mais, gostaria de deixar aqui boa noite a todos, pessoas que nos 

prestigiam. E tenhamos uma ótima semana. Muito obrigado!  

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

Com a palavra Vereador Ademir Barp. 

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

que nos acompanham ainda nessa sessão. Também gostaria de cumprimentar os colegas que 

colocaram o seu nome à disposição para serem prefeito, candidato à vice do nosso município. 

passar pela avaliação da comunidade flores-cunhense no pleito de 2020, então parabeniza-lo a 

todos que se colocaram à disposição para o trabalho nos próximos anos para a nossa 

comunidade, para o nosso município. Então que seja um bom pleito, agora conhecidos os nomes. 

Também estamos na semana do gaúcho, então onde que sempre se demonstrou o valor do povo 

gaúcho, a garra, a vontade de vencer, a possibilidade de sempre buscar o melhor diante de uma 

nação gigantesca que nem o Brasil, Rio Grande sempre se teve posições firmes. Então esperamos 

que também agora, né, nesses momentos difíceis agora também, tanto na saúde como na 

economia, que possamos sim chegar pelo menos ao final do ano com resultados positivos para o 

nosso estado, então que o Vinte de Setembro nos inspire a tudo isso. E também, gostaria de 

salientar que entre tantas obras que estamos no nosso município, estamos a trabalhar no 

município, as próximas semana também estaremos com a abertura e o alargamento da estrada no 

travessão Carvalho, que liga até a colônia de férias Gelain, então para posterior pavimentação, 

então serão dados início aos trabalhos também na próxima semana. Então a gente agradece ao 

Executivo também por essa sensibilidade e a disposição de colocar sua equipe de trabalho 

naquela comunidade para abertura daquela estrada, para posteriormente receber quiçá o seu 

asfalto e a sua pavimentação, pois é, é bastante usada por turistas, é bastante usada por 

moradores, é muito usada ainda no sentido que era a antiga estrada que levava pra Mato Perso. 

Então ainda hoje, tem a sua utilidade e o seu acesso para também para o 4º distrito e para todos 

os moradores que lá estão. Então a gente conta que em breve possamos ter essa obra também lá 

na comunidade do travessão Carvalho. No mais era isso. Uma boa semana e um bom dia do 

gaúcho a todos!  
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Ademir Barp. 

Com a palavra Vereador Samuel de Barros Dias.  

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Muito obrigado, Senhor Presidente; Nobres 

Vereadores, Vereadora, a todos que nos acompanham nesta noite aqui, imprensa, agora fica 

difícil da gente estar citando nomes aqui, então um oi pra todo mundo, uma boa-noite aí. Faço 

minhas as palavras do Colega Moacir Ascari e parabenizando a todos que desta Casa tem se 

colocado à disposição para a comunidade para o pleito, né, de 2020. Então desejo aí que a nossa 

comunidade tenha, de cada um daqueles que estão se colocando à disposição, um pleito 

transparente, com um nível de respeito e de educação e de propósito, né, de propostas como 

nunca visto, porque acredito que assim deva ser por as pessoas que estão se colocando à 

disposição. Então com isso ganha o município e com isso ganha os nossos munícipes. Quero 

contribuir, Barp, dentro da tua fala quando que falaste no Grande Expediente sobre a questão da, 

do Setembro Dourado, né? A nossa capital Porto Alegre ela tem se tornado uma referência 

nacional dentro da oncologia infantil. Recentemente foi inaugurado em Porto Alegre, na ala do 

hospital Conceição, uma ampla ala para atender as crianças e a cidade de Porto Alegre, né? A 

nossa capital, dentro desta temática do que tu falaste nessa noite, tem se tornado referência 

nacional. Então vejam só, né, tão... Gramado turismo, Bento uva, Flores da Cunha vinho e Porto 

Alegre que não tinha uma referência tem se tornado dentro dessa temática muito importante 

nacionalmente. Então isso é muito bom, trazendo, né, posicionando a nossa capital dentro de 

uma temática tão importante e principalmente nesse cuidado com as crianças que tem nessa 

questão da oncologia pediátrica. Então isso é muito importante, uma informação muito 

importante. Também quero contribuir dentro do Setembro, eu acertei, né, Setembro Dourado, 

né? E daí nós temos o Setembro Verde, né, que é da, que o César comentou, foi o amarelo, né, 

que são os portadores de necessidades, vamos assim dizer. Nós falávamos isso, mas eles mesmo 

querem que seja referenciado como deficientes, né? Então os deficientes que seja de uma questão 

motora, visual, mental, intelectual, que hoje, no Brasil, na nossa nação é uma, um grupo 

extremamente grande, são 23% da população brasileira. Então realmente é uma comunidade 

extremamente grande que precisa ser considerada realmente, políticas públicas direcionadas a 

esses, né, que precisam neste momento, né, que possuem alguma deficiência, seja ela motora, 

visual, mental, intelectual e assim por diante. Então é um contingente muito grande da nossa 

nação, 23%. Então essa campanha ela vem alavancar essa discussão e que sim, todos nós viemos 

a pensar em políticas públicas para inclusão de tais pessoas. Depois eu peço para finalizar, 

Senhor Presidente.  

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

Presidência). Muito obrigada, Presidente. Cumprimento mais uma vez a todos que estão aqui nos 

acompanhando nesta sessão. Somente gostaria de falar, já havia trazido a esta Casa a 

necessidade, outros vereadores também trouxeram, mas na última semana foi falado bastante 

sobre o acesso à estrada Antônio Soldatelli, de Nova Roma. Lembrar que neste último sábado, 

aconteceu mais um acidente por lá, né, então mais uma vez a gente reforça que há necessidade de 

manutenção, de sinalização desse trajeto. Graças a Deus nós não tivemos vítima fatal, né, mas 

poderia ter acontecido, como foi à noite, às 21:00 horas, o acidente ocorrido naquele local. Então 

mais uma vez eu reforço a necessidade de um olhar especial da Administração e dos futuros 

eleitos com esta estrada. Também gostaria de parabenizar a todos que colocaram o seu nome à 

disposição para concorrer ao pleito 2020, para o mandato 2021. Muitas pessoas preferem ficar na 

crítica, né, mas não colocam o nome à disposição. Então a todos, né, os candidatos à prefeito, 

vice-prefeitos, os candidatos a vereadores, que serão mais que 100, né? O nosso reconhecimento, 

os nossos cumprimentos pela coragem, né, pelo desprendimento, pela doação desse tempo e 

poder contribuir aí com o desenvolvimento do nosso município, e a vontade, né, de fazer o 

diferencial para contribuir com o nosso desenvolvimento. Vai ser uma campanha muito 
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disputada, né, são três candidatos. Com certeza não vai ser fácil pra ninguém, nenhuma das três 

frentes vão conseguir vencer essa eleição tão facilmente, né, mas quem ganha com isso eu vejo 

que é o povo, que é a democracia, é a participação de tudo isso é muito importante. Sou contra 

aqueles que colocam aí nos meios de comunicação: não vou votar. Eu acho que o voto é 

importante, a participação, acho não, tenho certeza que o voto é importante, a participação de 

todos é importante e nós temos opções, nós temos que fazer uma escolha, porque quem não 

escolhe, quem se omite de votar, também não tem o direito de criticar, não tem o direito de 

reclamar depois. E isso nós temos que participar, a democracia é para isso. Todos os cidadãos, 

né, que tem a idade podem fazer sua escolha. Então devem fazê-lo e devem participar. Era isso, 

Senhor Presidente.  

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

Presidência). Obrigado, Senhor Presidente! Apenas para concluir a fala também dentro do que a 

Nobre Vereadora Claudete comentou, fez emendas importantes dentro do que está, do projeto 

que está tramitando nessa Casa. E quando ela comenta que nós, por essa Casa já passou sobre a 

questão do Fundo do Idoso, então apenas para que os ouvintes que estão nos acompanhando pelo 

Youtube, para que entendam como funciona essa questão da, do indicação desse valor ao Fundo, 

né, do Conselho, é preciso que entidades que se interessem em produzir ações para o idoso 

protocolem, ou seja, apresentem os seus projetos no Conselho e o Conselho faz a devida 

avaliação e libera os recursos, né, e libera os recursos. Então isso o próprio Conselho pode fazer, 

né? Então de forma alguma aqui desfazendo nenhuma entidade, pelo contrário, as entidades são 

extremamente importantes, porque aonde o Poder Público não alcança, as entidades estão aí para 

isso, para contribuir. E nessa área, é uma área humana, então é importante que a comunidade, 

essa parceria exista, né, Poder Público e a comunidade e as entidades. Então é muito importante 

sabendo que é assim que vai funcionar. Então mediante ao marco regulatório, as entidades vão 

apresentar os seus projetos, o Conselho vai aprovar ou não, se vai repassar, sim ou não, se de 

fato são, porque não pode haver projetos iguais, ou seja, a Prefeitura faz projetos, a outra 

entidade apenas quer fazer um projeto semelhante, não vai acontecer, né? Então tem que haver 

diferenças mediante as necessidades realmente dos idosos no nosso município. Então isso é 

importante e sou amplamente favorável que a gente tenha sempre recursos para investir nessa 

questão humana, tanto das crianças, adolescentes e com certeza dos idosos, né? Então muito bem 

colocado e falando só pra esclarecer essa questão do Fundo do Idoso no nosso município. E 

questão de Setembro Amarelo que o Vereador César falou também, então são dados 

extremamente importantes e alarmantes, né, e nós temos aí a terceira onda, que são essas 

doenças reprimidas que vão começar a acontecer, e o Poder Público vai ter que interferir 

infelizmente, né, claro que a parceria será fundamental. E nisso, eu quero exaltar, quero aqui 

valorizar o trabalho feito pelo CAPS, porque eu falei com algumas pessoas usuária do CAPS do 

nosso município, então os profissionais telefonam, acompanham, pessoas que tem essas 

tendências que estão nesse risco de suicídio são muito bem atendidas no posto de saúde, pelo 

CAPS, falei pessoalmente com algumas pessoas sobre essa questão, então a gente se sente 

aliviado, que o dinheiro que é investido nos profissionais contratados eles de fato fazem a sua 

função e as fazem muito bem. Então quero desejar a todos uma boa-noite, uma boa semana e até 

próxima semana! Obrigado, Senhor Presidente!  

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

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

ainda na noite de hoje. Eu quero só esclarecer com relação ao Projeto 053, na fala do Colega 

Vereador Clodo, os recursos são oriundos do caixa do Município, não são recursos federais, 

esses que nós votamos na noite de hoje, né, o repasse de R$199.800,00 (cento e noventa e nove 

mil e oitocentos reais) ao hospital Nossa Senhora de Fátima. Mês de setembro, Vereador Barp, é 

o mês do gaúcho, né? Então mês de setembro, hoje inicia as comemorações da Semana 
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Farroupilha, do dia 14 ao dia 20 de setembro, e hoje especificamente meu amigo Jordão aí, é o 

dia do cavalo. Dia 14 de setembro é o dia do cavalo. Então o cavalo tem todo uma importância 

na história mundial e aqui, no Rio Grande do Sul, ele tem também os seus diferenciais, né? 

Ainda que lá nos primórdios aí eram utilizado como meio de transporte, como máquina de 

trabalho, hoje, alguns lugares ainda o cavalo é um meio de trabalho, né, uma máquina de 

trabalho. Mas na nossa região ele é utilizada como um, como esporte, como um lazer, como um 

atrativo turístico, é um entretenimento para crianças, para jovens, para adultos, né? Então eu 

tenho o cavalo desde que me conheço por gente, Jordão também sei que foi criado sempre no 

lombo do cavalo, né, então tem toda essa importância para nós. Então temos que celebrar, é uma 

lei que foi regulamentada pelo então governador Germano Rigotto e no, sempre no dia 14 de 

setembro, se comemora o dia do cavalo. Com relação aos repasses, na fala da Colega Vereadora 

Claudete, nós temos só que ter cuidado, né? Nós temos uma Administração que ela tem toda a 

responsabilidade, todo o cuidado com os idosos, Vereadora, então a gente sabe que a senhora 

todo ano busca implementar ou acrescentar recursos, né, mas tudo isso a gente tem o marco 

regulatório, né, já diz regulatório, ele que regulamenta, diz o que pode e o que não pode, né? E 

nós temos também recursos federais que acabam vindo para essas entidades e que elas fazem 

toda a diferença no município de Flores da Cunha nas suas atuações. E o poder, Poder Público, 

esta Casa ela é sempre parceira e nós precisamos, né, continuar fazendo e fazer mais aí em prol 

dos nossos idosos e da nossa comunidade. Então era isso, Senhor Presidente, né? Agradecer e 

uma boa semana a todos!  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento da 

Presidência). Só gostaria de comentar, que em tratativas ainda na semana passada com o Prefeito 

Municipal, ele me havia comentado, que no momento que tivesse massa asfáltica, a estrada 

Antônio Soldatelli iria ser feito os reparos necessários, né, aonde é possível, né, porque existe 

muito, muitos lugares que não há, não há possibilidade porque existem muros em cima da 

própria estrada, né, e que não há possibilidade de se fazer o passeio público. Embora o passeio 

público a gente sempre saiba que em área urbana é obrigatório, né, o proprietário que faz frente, 

lindeiro, né, a construir o passeio público. Então nós temos um bom trecho que ele é urbano, 

então as, os proprietários poderiam, deveriam providenciar, mas o Município vai fazer a sua 

parte agora, não é na sua totalidade, porque em muitos locais não acontece a, hoje, a 

possibilidade de se fazer, mas nesses locais aonde é possível, a partir dessa semana, se o tempo 

permitir, então serão feitos os acostamentos então para, até pra preservar o leito da rodovia, né, 

porque senão acaba corroendo a parte da base e acaba comprometendo até o asfalto. Então 

dentro da possibilidade e do clima dessa semana, então será providenciado essas benfeitorias, 

assim como outras que já foi feito indicação, também estão previstas para acontecerem naquela 

estrada e em outros lugares do município. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!    

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

Encerrada então as manifestações pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Gostaria de 

parabenizar, em nome desta Casa Legislativa, o capítulo Giuseppe Garibaldi da Ordem Demolay 

para o Brasil, patrocinado pela loja Maçônica 20 de Setembro, situado em nossa cidade, que no 

dia de ontem, realizou mais uma vez a tradicional Galetada do Giuseppe. Este evento é realizado 

anualmente e diferentemente de todos os outros anos foi realizado em formato drive-thru. O 

evento contou com a colaboração dos ecônomos do salão do bairro São José, e os convidados 

puderam retirar suas refeições e saborear em suas respectivas casas os pratos que foram lá 

preparados. Os recursos financeiros advindos deste evento serão destinados à Liga Feminina de 

Combate ao Câncer, à Apae e ao projeto Mão Amiga. Além disso, o evento teve como propósito 

arrecadar brinquedos para as crianças carentes do nosso município, através da comercialização 

de garrafas de vinho no local. Parabéns a todos os irmãos e tios envolvidos nessa edição! Vida 

longa ao capítulo Giuseppe! Gostaria de comunicar que recebemos um pedido de uso da Tribuna 
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Livre da Associação Fenavindima para a próxima segunda-feira, dia 21 de setembro, com o 

intuito da prestação de contas da 14ª edição. Receberemos os membros integrantes da 

Associação respeitando as determinações de segurança desta Casa. Aqueles que não puderem 

permanecer no plenário, convidamos a acompanhar a transmissão da Tribuna Livre pelo nosso 

canal no Youtube. Antes de encerrar, gostaria de deixar um abraço antecipado de feliz 

aniversário a nossa Colega Vereadora Claudete Gaio Conte, que estará de aniversário na próxima 

quinta-feira, dia 17 de setembro. Desejar muita saúde, alegrias e realizações, Colega Vereadora! 

Em tempo, também lembro a todos os Colegas Vereadores, os senhores receberam convite, que 

no próximo dia 23 de setembro, às 18:30, no Espaço Cultural São José, recebemos o convite do 

Executivo Municipal convidando-nos para a apresentação de um estudo de viabilidade para 

implantação de leitos de UTI no nosso município, um assunto que foi abordado por diversas 

vezes nesta Casa. Então a apresentação será realizada pelo diretor do hospital Geral, Senhor 

Sandro Junqueira. Então, desde já, reforço novamente o convite a todos os Colegas Vereadores 

para se fazerem presentes.  

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 14 de 

setembro de 2020, às 19h34min. Muito obrigado a todos! Tenham uma ótima semana!  
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