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SESSÃO 2.593 – ORDINÁRIA 

21 de setembro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 21 de setembro de 2020, às 

18h10min. Um cumprimento muito especial a todos os Colegas Vereadores, Colega Vereadora, 

ao público presente, profissionais da imprensa. Em tempo, gostaria de cumprimentar a nossa 

Secretária de Turismo, Senhora Fátima Ortiz; Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

Senhor Olir Schiavenin; Presidente da 14ª Fenavindima, Senhor Darci Dani; Alex Eberle, 

Presidente da Associação Comunitária Fenavindima; a todas as demais lideranças e 

organizadores da Fenavindima, sejam todos bem-vindos na noite de hoje! Também cumprimento 

a todos que nos seguem pelas redes sociais do nosso canal no Youtube e no site da Câmara, 

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 desde já a todos os Colegas Vereadores, a todo o público presente, servidores desta 

Casa, para que em pé entoemos o Hino Rio-Grandense. (Execução do Hino Rio-Grandense). 

Lembramos que hoje, ao final desta sessão, teremos Tribuna Livre com a Associação 

Comunitária Fenavindima, para prestação de contas referentes à 14ª edição da Festa Nacional da 

Vindima. Desde já, agradecemos a presença de toda a diretoria aqui presente.  

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 099/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 018/2020 e informa sobre os 

questionamentos recebidos pela Ouvidoria da Câmara, em atenção ao requerimento nº 046/2020, 

de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp.  

Ofício nº 100/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 055/2020, que “Autoriza a transferência 

de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de 

R$300.000,00 e, autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de 

R$1.197.293,00”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Resolução nº 004/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que “Prorroga o prazo 

para a Comissão Especial destinada a realizar estudo para a revisão da Lei Municipal nº 522, de 

15 de dezembro de 1969 – Código de Posturas – e suas alterações apresentar a minuta do projeto 

de lei do novo Código de Posturas”.  

Projeto de Resolução nº 005/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que “Altera dispositivos 

do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, Resolução nº 003, de 02 de 

outubro de 1996, para dispor sobre a instrução dos projetos de leis dos orçamentos e as emendas 

impositivas orçamentárias, a extinção do voto secreto e a inclusão do processo eletrônico de 

votação”.  

Indicação nº 099/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a contratação urgente de higienizador (a) para a UBS do distrito de Mato Perso. 

Indicação nº 100/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que indica ao Prefeito Municipal 

que sejam feitas melhorias quanto ao buraco na estrada Aurélio Scopel, em Nova Roma. 
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Requerimento nº 049/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que requer o abono das faltas 

deste vereador na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final do dia 10 de 

setembro de 2020 e da sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2020, por motivo de doença, 

conforme atestado anexo. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Câmara de Vereadores de Rio Pardo, que encaminha a Moção de Apoio nº 008/2020, 

de autoria do Vereador Getúlio Martins Silveira Júnior, que manifesta apoio em defesa dos 

profissionais dos escritórios de despachante e do Centro de Registro de Veículos Automotores 

(CRVA), para que o Detran suspenda ou não prorrogue além dos 90 dias a normativa que 

autoriza a vistoria de veículos em qualquer município do Rio Grande do Sul, para conhecimento 

dos Vereadores desta Casa.   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, 1º Secretário 

Ademir Barp. Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Desde já, passo a palavra ao Vereador Pedro Sperluk. 

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

demais que nos assiste nesta noite, meu boa-noite a todos. Eu venho, eu uso esse pequeno espaço 

aqui pra defender a minha indicação que eu solicitei ao Senhor Prefeito na rua, na estrada 

Aurélio Scopel e ali tem buracos ali que já estão fazendo aniversário, né? (Exibição de imagem 

através da televisão). Já estão de aníver e não tem jeito que não vão lá fazer o trabalho, né? Não 

sei se é de competência da Corsan ou da competência da Secretaria de Obras. Só sei dizer que 

tem que ser feito, né? Isso ali não tem condições da trafegabilidade ali naquela estrada. Isso 

falando de um desses aí, né, porque tem estradas aí que está em péssimas condições! Aí o povo 

reclama, né, e vem pedir se a gente poderia fazer, né, alguma coisa. E o que nós podemos fazer é 

uma indicação, protocolada nesta Casa, que chega até o Senhor Prefeito pra então ser executada 

a obra, Senhor Presidente. Muito obrigado!    

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

palavra Vereador César Ulian.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Boa noite, Presidente; cumprimento também os Colegas 

Vereadores, Vereadora, comunidade que se faz presente; comissão Fenavindima já mencionados, 

sejam todos bem-vindos! Utilizo deste espaço para defender dois protocolos meus da última 

semana. O primeiro deles é pedindo prazo ao Projeto de Resolução nº 02, que institui o novo 

Regimento Interno aqui da nossa Casa e revoga o atual Regimento. Então solicitei este prazo 

devido a algumas inconsistências que a gente constatou aí neste novo Regimento proposto, para 

podermos assim analisar com mais tempo todas as proposições deste novo Regimento. E por isso 

também, protocolei juntamente com o Vereador Clodo, Vereador Pedro e subscrito, hoje 

também, pela Vereadora Claudete, o Projeto de Resolução nº 5, que, para incluirmos então no 

atual Regimento as emendas impositivas, que essas emendas elas precisam ser votadas até o final 

de outubro. Então enquanto a gente analisa essa nova proposição, a gente pode votar em paralelo 

as emendas impositivas para não perdermos o prazo. E também, neste novo protocolo aí, a gente 

retira o voto secreto, que ele já não é mais possível e não foi retirado, e a gente inclui a atual 

forma que está sendo adotada aqui pela Câmara de votação eletrônica, que ela não está prevista 

nem no atual código como no novo que foi proposto. Então a gente faz essa, essas inclusões, 

visto que já estamos com a votação eletrônica desde o dia 13 de julho, e a gente não tem essa 

previsão no nosso Regimento deste, desta forma de votação. Depois também, o Vereador Clodo, 

no Grande Expediente, irá abordar de forma mais detalhada todos estes, estes aspectos. Então 
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somente para justificar os pedidos aí, os protocolos da última semana. Agradeço a atenção. 

Obrigado, Presidente.    

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

palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão, hoje em grande número nesta Casa; um 

cumprimento especial ao Presidente da Fenavindima, Senhor Darci Dani; também ao Presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua, Olir Schiavenin; à 

Secretária de Turismo, Fátima Ortiz; os demais membros que compõem a Comissão 

Fenavindima. Utilizo este espaço para justificar a indicação encaminhada por mim durante esta 

semana e que solicita a contratação urgente de higienizadora para a UBS do distrito do Mato 

Perso. Já havia solicitado essa contratação uns quatro meses atrás, a contratação foi feita, um 

contrato de três meses que findou, e nós estamos há quinze dias neste posto de saúde sem o 

atendimento de uma higienizadora em plena pandemia. Então a gente sabe que existe uma 

licitação em andamento, mas até que ela aconteça, né, no local de saúde, que é nossa prioridade 

no momento, né, a gente tem encaminhado, por diversas momentos aprovamos projetos aqui 

para a gente manter, né, a higienização nos mais variados locais, inclusive ao hospital em grande 

monta, né, o hospital Nossa Senhora de Fátima, a gente tem que cuidar também do pequeno 

lugar, do espaço pequeno que também pode haver a proliferação desta, desta pandemia. Então a 

gente está solicitando, com a máxima brevidade possível então, que se contrate, por um tempo 

que seja determinado, uma higienizadora até que então a licitação ela se conclua e, de fato, se 

contrate alguém que fique, né, atendendo o posto de saúde do distrito do Mato Perso, Senhor 

Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Encerrada as inscrições do Pequeno Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Desde já, passo a palavra ao Vereador Clodomir Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente João; cumprimento especial 

aos Colegas Vereadores, à Vereadora; à imprensa, na pessoa do Rouglan; pré-candidatos a 

vereadores aqui presentes; a toda a Comissão da Fenavindima, sejam bem-vindos; à Secretária 

de Turismo, a Fátima; sejam todos bem-vindos a nossa Casa nesta noite fria, quase no início de 

primavera e nós aí com, aguentando mais geada pra estragar nossos parreirais, nossas árvores 

frutíferas. Mas tudo bem. Conforme foi comentado pelo Vereador César, então eu quero aqui 

justificar a, o encaminhamento a esta Casa de um, um projeto de resolução pra nós alterarmos 

alguns requisitos na nossa, no nosso Regimento Interno. Como é de conhecimento de todos os 

Colegas, no ano passado, de autoria do vereador Jorge de Godoy, que quando ele esteve nessa 

Casa, subscrito por mim e pela Vereadora Claudete, nós, foi feito uma emenda à Lei Orgânica 

Municipal, né, pra acrescentar então as emendas impositivas, que agora então é uma lei federal, 

então o Município também tem que se adequar a essa situação, então foi feito essa emenda e nós 

temos que implantar essa no nosso Regimento Interno. Então após a aprovação por unanimidade 

nessa Casa, então todos os vereadores subscreveram favorável a essa emenda, então havia 

necessidade de regulamentar o processo no Regimento. Aguardamos para inserir as emendas 

impositivas no nosso Regimento Interno, pois seriam apresentadas juntamente com outras 

alterações. Neste mesmo, neste mês, foi protocolado projeto da Mesa para instituir um novo 

Regimento Interno. Apenas para lembrar, que o Regimento atual foi elaborado em 1996, pela 

comissão de revisão formada pelos então vereadores da época, Jorge de Godoy, Pedro Soldatelli, 

Sérgio Fontana, Valter Scarmin e o nosso atual Prefeito Lídio Scortegagna, e com a assessoria 
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direta do André, do IGAM. Foram seis meses de trabalho pra elaboração desse Regimento 

Interno. Nesses anos, o Regimento Interno recebeu mais de 30 alterações, pois o processo de 

revisão deve ser contínuo principalmente para incluir as novas tecnologias, como é o caso da 

votação eletrônica não prevista lá em 1996. Embora haja discordância quanto a alguns pontos do 

projeto apresentado pela Mesa, como, por exemplo, a exclusão dos anais, pois consideramos que 

a matéria deveria ter sido mais discutida, existia a intenção de apresentar emendas e viabilizar a 

votação até outubro. Especificamente quanto aos anais, consideramos que algumas partes das 

sessões podem ser suprimidas dos registros, como o Grande Expediente e as Explicações 

Pessoais. Mas tanto o Pequeno Expediente quanto à discussão dos projetos é parte fundamental 

do trabalho legislativo, onde consta a fundamentação das proposições apresentadas pelo vereador 

e o motivo do seu voto. Por isso, consideramos que essas manifestações devem continuar sendo 

transcritas na íntegra. Infelizmente, ao analisar o projeto da Mesa, percebemos que serão 

necessárias muitas correções, afinal não podemos aprovar e deixar para os próximos vereadores 

um Regimento com erros e omissões. Citaremos apenas algumas que percebemos numa análise 

superficial. Faltou incluir no Regimento as três comissões que foram criadas por resoluções 

específicas: a de Ética, a Participativa e Popular, e Prevenção às drogas. E após incluí-las, é 

necessário definir a forma e periodicidade de suas reuniões, considerando inclusive que a 

ausência nas reuniões das comissões resulta no desconto da remuneração do vereador. Faltou 

revogar aproximadamente 15 resoluções que alteraram o Regimento atual, e verificamos que foi 

prevista a revogação da Resolução 54, de 2013, que estabelece critérios para a concessão de 

homenagens a empresas e entidades, que não faz parte do Regimento Interno. Embora já tenha 

sido suprimida da Lei Orgânica Municipal, gerando efeitos sobre o Regimento, é preciso excluir 

a votação secreta, mas ela permaneceu em sete artigos do atual Regimento Interno. Necessidade 

de incluir o processo de votação eletrônico, adotado a partir deste ano, a partir de julho deste 

ano, a fim de não gerar ilegalidade às votações até aqui realizadas por uma forma de votação não 

prevista no Regimento. Por fim, entre outros, o item mais importante é a necessidade de correção 

das disposições sobre as leis orçamentárias, onde verificou-se artigos duplicados, com o mesmo 

texto, como por exemplo o artigo 181 e o artigo 182, eles estão se repetindo no projeto que a 

Mesa apresentou, além do artigo 194, que refere que a redação final é elaborada após a votação 

do projeto, e não antes. Então toda, sempre que a redação é final, ela é feita depois que o projeto 

é aprovado. E aqui ela está dizendo que vai ser antes, né? Então é outro erro que está na, no 

projeto apresentado por vocês. Não podemos votar um projeto desta forma, e revisá-lo requer 

mais tempo do que dispomos no calendário, considerando que em breve o orçamento dará 

entrada nesta Casa. Diante da necessidade e responsabilidade de realizarmos um trabalho sério, 

não vimos outra alternativa a não ser a de apresentar um projeto de resolução para incluir no 

Regimento atual o processo de apresentação das emendas orçamentárias impositivas. 

Aproveitamos para incluir outra alteração urgente: a votação eletrônica. A menos que a Mesa 

decida retirar o projeto e realizar todas as correções necessárias, mas todas elas, não mediremos 

esforços para que, com o tempo necessário, preservando a transparência e a participação de todos 

os vereadores, como deve ser, realizar uma análise criteriosa e adequá-lo. Lembrando inclusive 

que, se aprovado o projeto da nova ouvidoria apresentado pelo Presidente, o Vereador João 

Paulo, as atribuições que estão sendo colocadas às comissões permanentes também deverão 

constar no novo Regimento. Então eu quero aqui sugerir à Mesa ou esta Casa, que talvez nós 

pudéssemos criar aqui uma comissão ampla, de repente com todos, até todos os Vereadores, para 

com tempo hábil nós conseguíssemos revisar todo o Regimento Interno, fazer então um novo 

Regimento Interno completo, que daí todos os vereadores podem participar, dar a sua opinião, 

pra nós fazermos a coisa certa, né, que nem, como que foi feito, tem os Vereadores César, o 

Vereador Moacir e o Vereador Samuel que estão fazendo a revisão do Código de Posturas do 

Município. Então nós poderíamos também, essa Casa fazer uma comissão pra nós fazermos aqui 

junto, conjuntamente a todos, a revisão do nosso Regimento Interno. Acho que seria, ficaria de 
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bom agrado pra todos os vereadores, todos poderiam sugerir e fazer as mudanças necessárias. 

Essa é uma sugestão que eu deixo pra, pra Mesa Diretora. Diante disso, se quisermos realmente 

colocar em prática a apresentação das emendas impositivas, a alternativa viável para o momento 

está no projeto que apresentamos, e eu conto com a compreensão e colaboração de todos os 

Vereadores. Então como foi explicado também pelo Vereador César, nós temos prazo até o final 

de outubro para nós aprovarmos essas mudanças nas, nas nossas emendas impositivas. Se nós 

perdemos o prazo, então pra, para este ano os vereadores não podem fazer essa sugestão de 

emendas impositivas. Então a sugestão aqui é que nós possamos fazer agora essas alterações 

pontuais e depois, com mais tempo, nós fazermos um, uma revisão total do Regimento Interno, 

contando que, que nós precisamos de duas, duas sessões para discussão e pra, e depois, na 

terceira, pra votação, né? Então nós não temos tempo hábil pra fazer um Regimento novo. Então 

por isso que eu peço que todos os Vereadores apreciem esse nosso projeto de alteração do nosso 

atual Regimento. Nós não estamos aqui criando um novo Regimento, só alterando alguns pontos 

dele para que depois, posteriormente, possa se fazer um novo então completo. Outro assunto que 

eu tenho, eu trago também pra vocês aqui, é com relação ao nosso, à nossa economia devido à 

pandemia, né? Então na semana passada, o nosso Governador do Estado liberou que as quadras 

esportivas possam serem abertas para a prática de esportes. Nós temos no nosso município 

muitas quadras particulares, quadras em comunidades, em clubes que estão ali praticamente há 

seis meses fechadas devido ao sistema que nós todos conhecemos, então na semana passada, o 

Governador deu um aval para que essas, para que as quadras de esportes possam voltar a atender 

o seu público que gosta de jogar um futebol ou um futevôlei, mesmo sabendo que no nosso 

município tem algumas que já, praticamente há 30 dias, estão trabalhando em off, mas não é o 

correto, né? Então agora então veio um decreto do Governo Estadual e o Prefeito Municipal 

também fez o decreto municipal liberando então todas as quadras, que possam atuar com as, com 

os requisitos de prevenção que todos têm que ter, né, aos cuidados à aglomeração, à não 

liberação de vestiários, a próprio bar que todas, a maioria das quadras tem um bar quando que 

elas exploram a venda à bebida ou alguma comida também fica restrito. Então sim, que essas 

quadras possam voltar, todos se respeitando para que demos sequência ao trabalho aqui no nosso 

município. E também em cima disso, eu quero aqui trazer uma, um assunto antigo que ainda não 

foi resolvido, que é o assunto do transporte escolar. Nós, lá no mês de junho, provocamos uma 

reunião com o Prefeito Municipal, com algumas proprietários de empresa do transporte escolar, 

para que houvesse alguma definição, que o Município pudesse auxiliar essas empresas, mas pelo 

que sabemos até hoje nada, nada foi feito a esse respeito. Queira a Deus que as escolas 

continuem voltando a seu normal e que essas empresas possam sim voltar ao seu trabalho 

também para o seu sustento, né? Além dessas empresas, nós temos aí as, o setor de eventos, que 

é outro setor que está muito prejudicado no nosso município. Nós temos aí em torno de 30 

empresas que trabalham diretamente em cima de eventos. Nós podemos aqui contar as empresas 

de sonorização, as empresas de decoração, os fotógrafos, os garçons, os cerimoniais, todas essas 

entidades estão todas paradas há seis meses praticamente e infelizmente o Governo do Estado 

ficou pra definir entre hoje e amanhã se vai liberar também que esses eventos possam acontecer. 

Sabemos que alguns municípios, por decisão própria, decretaram que as empresas possam fazer, 

dentro das limitações, mas Flores da Cunha não é permitido. Então esperamos sim que o 

Governo do Estado libere para que os prefeitos depois possam então decretar no município para 

que essas empresas voltem ao trabalho o mais breve possível. E só pra concluir, eu quero mostrar 

aqui umas fotos. Rosma, se tu puder passar aí. (Exibição de imagens através da televisão). Numa 

situação que está acontecendo bem no, lá no Centro da nossa cidade. Eu, que eu lembre, essa 

calçada aí já foi destruída três vezes só durante este ano. É aí na esquina da Dr. Montaury com a 

Borges de Medeiros. Então ali é, claro que a gente sabe que foi, ali tem as salas do Conselho 

Tutelar e, agora, está sendo colocado a sala do Procon, mas eu acho que falta um pouquinho de 

planejamento. Então pela terceira vez que eu sei, tem uma pessoa que me disse que foi pela 
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quarta, mas eu não tenho certeza, terceira vez que a calçada é destruída para o mesmo fim. Então 

é esse tipo de situação que nós pedimos sempre que haja uma programação, um planejamento 

para que não seja ali desperdiçado um dinheiro público, fazendo e refazendo uma obra. 

(Interferência do Presidente: Para concluir!). Era isso. Agradeço a atenção de todos. Tenham 

todos uma boa semana! Obrigado!     

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

Com a palavra Vereador Éverton Scarmin. 

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores, 

Vereadora; saudação Secretária de Turismo, Fátima Ortiz; Presidente da Fenavindima, Darci 

Dani; Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Olir Schiavenin; Presidente da 

Associação Comunitária Fenavindima, o Alex Eberle; membros da Comissão da Fenavindima, a 

Nata, o Rodrigo, a Camila, o Molon, né; e assessores que nos prestigiam, público em geral. Hoje 

temos, após a sessão, a Tribuna Livre com a Associação Comunitária Fenavindima, com a 

diretoria da nossa festa, uma grande e excelente festa, né? Por muitas vezes esta Casa e quase 

todos os Vereadores se manifestaram com relação à Fenavindima. Vale lembrar que neste ano 

um ano atípico a nível mundial e nós tivemos a felicidade de abrir o calendários de eventos do 

estado e encerrar o calendário de eventos do estado do Rio Grande do Sul, né? Então a 

Fenavindima era a festa que abria o calendário oficial das festas no estado do Rio Grande do Sul 

e ela só abriu, o resto depois não aconteceu, né? Mas abrimos em grande estilo, em alto nível, né, 

um modelo em estilo de festa, ela envolve a nossa comunidade, Darci, Alex, Fátima, né, e esse é 

o, esse é o modelo e é o, o que a nossa comunidade quer, né, esse, é festa, é alegria, é diversão e 

se lembrar, celebrar o que nós mais temos de precioso, que é o que deu a pujança, iniciou a 

pujança do nosso município, que é a uva, né, Olir, agricultura, nossos vinhos, sucos e 

espumantes. Então parabenizar a diretoria novamente, a todos que se envolveram nessa grande 

festa, que não podemos deixar morrer nossos eventos, são as nossas raízes que serão sempre 

lembradas. Um povo que não tem cultura, que não tem festa, que não tem celebração, né, é um 

povo pobre. Em Flores da Cunha o município é pujante em diversas áreas, mas nós temos que 

celebrar e se lembrar e lembrar sempre da onde veio e o que fez o nosso município crescer. 

Então parabéns novamente, Presidente Darci, Presidente Alex, Secretária Fátima, a todos os 

membros da diretoria, às nossas, à nossa corte, né, à rainha e às princesas que também fizeram 

toda a diferença e deram a, o espetáculo com a sua beleza, o seu encanto a nossa festa. Eu quero 

também, na noite de hoje, só salientar que nós estivemos visitando algumas obras do Município, 

né? Estrada de São João, que liga a São Valentin, uma obra aí de muito tempo que vinha sendo 

solicitada e um grande esforço, né, está toda ela aberta, está sendo colocado a base. Logo logo, 

Samuel, nós vamos ter aquela pavimentação. No sábado, estivemos visitando de manhã cedo o 

pessoal que está trabalhando na estrada velha. Também, Presidente, uma grande obra de muita 

importância, né, ela vai desenvolver muito aquela região, né? Sabemos, era a primeira estrada, o 

primeiro elo de ligação com o município de Caxias do Sul era a estrada velha, RS-028. Então a 

denominação dela, já pela numeração, já se vê que é uma das primeiras estradas do estado do Rio 

Grande do Sul, RS-028. E após muito tempo e todo o sofrimento, né, a gente sempre fala em 

qualidade de vida, mas as pessoas que residem, que vivem aí na beira de uma estrada dessas, elas 

sofrem e sofreram durante todo esse tempo muito com doenças, com o problema da poeira, né, 

então o barro, o clima sempre ruim. Então agora, depois de muito tempo, conseguimos 

conquistar essa emenda que vem do Governo Federal, por meio do Deputado e ex-ministro 

Osmar Terra, mais de quatro milhões, e vamos dar um pouco mais de qualidade de vida e vamos 

desenvolver também o município de Flores da Cunha para aquela região, né, da, da antiga, mais 

conhecida como estrada velha, que liga Flores da Cunha e Caxias. Essa estrada vai nos deixar a 

pouco mais de dez quilômetros da BR-116, ela, a pouco mais de dez quilômetros do centro de 

Caxias do Sul, então ela é uma via de muito importante, né, não só para o município de Flores da 
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Cunha, mas para todos os municípios que fazem divisa com o nosso município, como São 

Marcos, Caxias, né, e fará toda a diferença para a nossa, para o nosso município, e para a receita, 

para as riquezas do nosso município. Sabemos que muitas empresas já adquiriram terras e outras 

estão procurando também. Mas o agronegócio, o pequeno produtor rural também vai ganhar 

muito com essa pavimentação. No dia de ontem, Presidente, celebramos o 20 de setembro, 20 de 

setembro diferente de todos os anos, né, mas o município de Flores da Cunha não deixou, não 

deixou não ser celebrada esta data, né, fizeram um vídeo. Então parabenizar o Executivo, 

parabenizar a secretaria, departamento da Cultura, o departamento, a Secretaria de Turismo, que 

desenvolveram um belo trabalho, um, né? E ontem, às dez horas da manhã, mostraram um vídeo, 

né, valorizando os nossos artistas locais, os nossos produtos e mantendo viva a chama das 

comemorações farroupilhas, do tradicionalismo. Vinte de setembro representa muita coisa lá nos, 

nos anos de 1835, 1845, tem toda a história da Guerra dos Farrapos. Por muitos a gente, por 

muitas vezes a gente ouve o que que a gente está comemorando, né, se diz que é uma, uma 

guerra perdida, mas na verdade, né, é uma, foi um movimento de libertação, né, de muito sangue 

também, muitas vidas se perderam, mas foi com esse envolvimento e com, nessas batalhas aí que 

nós conseguimos libertar nosso estado aí do, de muitos impostos naquelas épocas, das divisas 

que eram intermitentes, então parabenizar o Executivo. Não tivemos o tradicional cavalgada da 

chama crioula, mas a gente viu que, né, os grupos, as entidades tradicionalistas do nosso 

município, né, cada CTG conseguiu promover, né, da sua maneira, respeitando os 

distanciamentos, respeitando o período em que a gente vive. Então, no dia de ontem, o próprio 

sábado, a gente via pequenos grupos de cavalarianos ou nas, cada um nos seus galpão, né, nas 

suas entidades, valorizando a nossa cultura, valorizando e mantendo viva a chama do 20 de 

setembro, então isso é muito importante, né? Defendo, né, eu que, que prezo muito pelo nosso 

tradicionalismo, gosto da nossa tradição, gosto de andar pilchado, aprendi desde pequeno, né, 

por muito, dancei um bom tempo em CTG e sei da importância, né, que a entidade tradicionalista 

ela faz no, na criação, no desenvolvimento dos nossos, dos nossos pequenos, das nossas crianças, 

né? Com certeza ela, quem passa por um, por uma entidade tradicionalista, quem passa por um 

CTG, um DTG, um departamento campeiro vai, vai cultivar, além de amizades, vai conseguir 

angariar para si e ter uma, uma vida diferente e com grandes aprendizado que o tradicionalismo 

está, traz, a convivência entre toda a família, né, uma das poucas entidades aonde toda a família 

faz parte. Se nós formos num CTG ou se formos num rodeio, lá a gente encontra desde a, da 

criança de colo até o, o vovô, o nono fazendo parte. Então era isso, Senhor Presidente, né, 

agradeço. Desejo uma boa semana a todos! Boa noite!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Éverton. 

Transfiro o meu tempo, transfiro a Presidência, melhor dizendo, ao Colega Vereador, Vice-

Presidente Éverton Scarmin para fazer uso no Grande Expediente. 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Passo o tempo ao Colega Vereador João Paulo Tonin 

Carpeggiani para o uso da tribuna. 

VEREADOR JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Boa noite a todos, Presidente 

Éverton, Colegas Vereadores, Vereadora, a toda a comitiva da Fenavindima já devidamente 

mencionada, sejam todos bem-vindos na noite de hoje. Senhor Presidente, eu utilizo desse 

espaço para tratar de um projeto que será votado na noite de hoje, até para justificar a todos os 

Colegas e, também, público presente. Nós estaremos em breve votando e apreciando o Projeto de 

Lei 051/2020, que trata da denominação das vias públicas do loteamento Villa Romana, um novo 

empreendimento do nosso município, todos os senhores e senhoras certamente já devam 

conhecer. É importante mencionar que este projeto veio até nós como sugestão do próprio 

empreendedor daquele local, da empresa responsável pela elaboração de todo o projeto 

urbanístico, e a principal premissa digamos que talvez é importante salientar e que mais gostei 

em termos de conceito de projeto certamente foi a apropriação de todos os nomes e de um 
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conceito pra a denominação dessas vias. Ao contrário do que nós costumeiramente fazemos 

nesta Casa, ao sugerir personalidades ou pessoas que fizeram parte da nossa história em Flores 

da Cunha, veio até nós a sugestão que nós pudéssemos nos apropriar de locais e personalidades 

existentes já ou já falecidas, com o mesmo cunho cultural daquela localidade, de Roma, né, ao 

qual o nome que faz alusão a esta, esse loteamento e que nós pudéssemos então dar, apreciar 

essas sugestões que foram muito bem-vindas, pelo menos do meu ponto de vista pessoal 

enquanto conceito de empreendimento, que gostaria então de justificar a todos os senhores e 

senhoras na noite de hoje. Então são, são cerca de 15 vias que vão receber denominação, entre as 

quais eu gostaria de brevemente fazer um relato de todas elas. Então a primeira delas é rua 

Antonio Vivaldi. Vivaldi foi um compositor e violinista italiano do Barroco, uma das figuras 

mais emblemáticas da música, né, não só italiana, mas do mundo inteiro. Além da formidável 

habilidade como músico, sua maestria se consagrou ao estabelecer o gênero do concerto, o mais 

importante de sua época. Vivaldi morreu em 1741, aos 63 anos, em Viena, na Áustria. Rua 

Vittoria integra o roteiro dos turistas que vão a Roma e aproveitam para fazer compras. A rua é 

conhecida como o paraíso das perfumarias e muito conhecida por todos os italianos. Rua Fontana 

di Trevi. A Fontana di Trevi é um dos pontos turísticos mais famosos de Roma. É considerada a 

fonte mais bonita da cidade eterna e, também, a maior delas. É comum quem a visite sempre 

jogue uma moedinha, pois a lenda diz que quem jogar uma moeda na Fontana di Trevi, sempre 

retornará à cidade eterna. Rua Fórum Romano. As ruínas do Fórum Romano estão localizadas 

próximas ao Coliseu, em Roma, e ficam para a eternidade como o local onde funcionava o centro 

do poder romano. Bem na área central da Roma Antiga, este pequeno vale, entre as colinas do 

Palatino e do Capitólio, guarda os vestígios de uma poderosa civilização que marcou o mundo o 

qual vivemos. Rua Poeta Horácio. Quinto Horácio Flaco é um poeta e filósofo romano 

conhecido por ser um dos maiores poetas da Roma Antiga. É dele a famosa frase “carpe diem”, 

um tema poético que inúmeros poetas recorrem até hoje, levando traduções do latim, como 

‘desfrute o presente’, ‘vive este dia’ ou ‘aproveite o momento’. Horácio morreu no ano 8 a.C., 

com 56 anos. Rua Luciano Pavarotti. É um tenor lírico italiano que se tornou uma estrela 

mundial. O volume da voz, o carisma e a personalidade expansiva de Pavarotti fizeram dele um 

dos mais famosos cantores de ópera do século 20. A sua imagem ultrapassou as fronteiras das 

salas de concerto e serviu para aproximar a ópera do grande público. Pavarotti morreu em 2007, 

aos 71 anos, em Modena. Rua Trastevere. O bairro Trastevere é conhecido como o endereço do 

charme e da boemia de Roma. É cheio de ótimas opções gastronômicas, de história e de cultura, 

além de inúmeras opções de diversão e uma das mais belas vistas de Roma, enquadradas pelo rio 

Tibre, que corta aquela bela cidade. Rua Coronari. A Via dei Coronari é uma das ruas mais 

lindas de Roma. Seu nome deriva da palavra corone, que são rosários, porque no passado o local 

era repleto de vendedores de objetos sacros. Inaugurada pelo Papa Sisto IV della Rovere, essa 

rua sempre foi uma das mais frequentadas pelos peregrinos que se deslocam até a Basílica de 

São Pedro. Ainda hoje, a Via dei Coronari mantém intactos os seus becos medievais e todos os 

seus edifícios históricos. Rua Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é lembrado por ser um dos 

maiores gênios da humanidade. Nasceu em Anchiano, na Itália, e representou a transição entre a 

Idade Média e a Modernidade, sendo mestre em várias atividades, como pintor, escultor, 

cientista, engenheiro, matemático, anatomista, escritor e, também, arquiteto. Da Vinci morreu 

em 1519, aos 67 anos, na França. Rua Sistina. A capela Sistina fica no Vaticano e tem o teto 

mais famoso do mundo, uma verdadeira tela onde estão os afrescos de uma das maiores obras de 

arte de gênio chamado Michelangelo. Rua Mecenas. Caio Cílnio Mecenas era conselheiro do 

imperador romano Otávio Augusto, e patrocinou a produção de diversos artistas, poetas e 

intelectuais na Roma Antiga por volta do século I a.C., sustentando boa parte da produção 

cultural dessa época. Não à toa, o nome Mecenas até hoje é sinônimo de patrono das artes. 

Faleceu em oito a.C., em Roma, na Itália. Rua Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi é um célebre 

músico e compositor italiano que unicamente com a sua música conseguiu contribuir para a 

unificação do país. Trechos de suas óperas serviram e servem ainda para engrandecer a 

personalidade nacionalista do povo italiano. As obras de Verdi são consideradas as melhores da 
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história lírica. Verdi morreu em 1901, com 88 anos, em Milão. Rua Michelangelo. Michelangelo 

di Lodovico Buonarroti foi um pintor, escultor e arquiteto italiano. É considerado um dos 

maiores representantes do renascimento italiano e, embora tenha as suas obras reconhecidas por 

toda a Itália, é em Roma que as suas mais famosas podem ser conhecidas, como a estátua Pietà, 

os afrescos da capela Sistina, a cúpula da Basílica de São Pedro, o castelo Sant'Angelo, entre 

muitas outras, chega até a arrepiar, né? Michelangelo morreu em 1564, aos 88 anos, em Caprese. 

Rua Giacomo Puccini. Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini é um 

compositor de óperas italiano, lembrado até hoje como um dos maiores expoentes das óperas 

realistas. Puccini morreu em 1924, aos 66 anos, em Bruxelas, na Bélgica, mas as suas óperas 

estão hoje entre as mais interpretadas no mundo. Rua Falerno. Falerno é um vinho originário do 

monte Falernus, na Campania, Vereador Barp, sul da Itália, e até hoje é lembrado como um dos 

vinhos preferidos da sociedade romana. Na Roma Antiga era considerado como um vinho grand 

cru de sua época. Rua Federico Fellini. É um dos cineastas mais influentes do mundo. O italiano 

ganhou destaque na sétima arte pela poesia dos seus filmes, que uniram importantes correntes no 

período do pós-guerra. Fellini morreu em 93, com 73 anos, em Rimini. Rua Monteverde. O 

bairro Monteverde é lembrado pelos romanos como destino para deixar o movimento do centro e 

encontrar a tranquilidade entre as áreas verdes. Possui um grande parque urbano que oferece  

opções de passeios para famílias inteiras. Aí nesse mesmo empreendimento, nós temos duas vias 

estruturais projetadas, a 1 e a 2, que são as vias de maior gabarito, maior largura, que elas vão 

cortar o empreendimento. A primeira delas é a via Coliseu, que o Coliseu de Roma é uma das 

mais emblemáticas obras da história. Reflete todo o poder de Roma no período de sua 

construção, em 80 d.C., quando o império romano era o centro do mundo. O Coliseu de Roma 

foi criado para receber vários espetáculos. Hoje é um dos pontos turísticos mais visitados do 

mundo. E o Pantheon, em latim e italiano; ou Panteão, em português, é considerada a obra 

arquitetônica mais bem conservada da Roma Antiga. É uma das principais atrações da capital 

italiana. Erguido a quase dois mil anos, o monumento localizado na Piazza della Rotonda 

simboliza a antiguidade e marca o poderoso Império Romano. A fama da obra se deu sobretudo 

graças a sua cúpula, que dizem ser inexplicavelmente construída, né, sem nenhum tipo de 

sustentação, ela mesmo é autoportante, ela própria se sustenta, cujas proporções são gigantescas, 

43 metros de diâmetro e 43 metros de altura, ou seja, uma esfera perfeita. E por fim, o parque 

Romano, capital da Itália, Roma também é uma das cidades mais verdes da Europa. Isso é 

facilmente percebido ao caminhar por alguns dos enormes e bem estruturados parques urbanos 

da cidade, como o Villa Borghese. São espaços para vivenciar a tranquilidade, para o lazer, para 

as atividades físicas e o descanso. O nome parque Romano leva consigo esta origem, junto ao 

alinhamento com a denominação do projeto onde está inserido o loteamento Villa Romana. 

Então, de modo muito rápido e sucinto, elenquei a todas as vias e sobretudo esse belo 

empreendimento que será o parque Romano, será o primeiro parque da nossa cidade, um parque 

que hoje nós não dispomos de uma área pública desse porte com tais, com tantas opções de lazer 

e sobretudo vai ser um grande presente pra comunidade florense. Ao receber este 

empreendimento, certamente, né, Prefeito, nós teremos à disposição de toda a comunidade um 

espaço muito bem executado, muito bem planejado, né, que será, estará à disposição de todas as 

famílias, de todos os munícipes para irem lá, se divertir, passar bons momentos, que é isso que 

certamente esse empreendimento evoca. Então, de modo muito sucinto, apresento a todos, será 

votado na sequência, espero contar desde já com a, com a apreciação e aceitação de todos os 

Colegas Vereadores. Também, um assunto que gostaria de tratar muito rapidamente, Senhor 

Presidente, é que neste último final de semana então, parece que houve novas novidades em 

relação à reforma tributária do Estado, né? Ao que tudo indica, houve um recuo em relação, por 

parte do nosso Governador e, também, por parte da pressão dos nossos deputados, que 

certamente a reforma do jeito que está, do jeito que foi emendada certamente não passará, tanto 

que a previsão era ser votada até quarta-feira, depois de amanhã, e sequer existe previsão. Porém 

o Governo agora corre para retrabalhar a proposta, nós temos dois princípios que precisam ser 

cumpridos, tanto o princípio da anualidade, que ele precisa ser aprovado ainda este ano para 
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poder entrar em vigor no ano que vem e sobretudo da noventena. Então até dia 30 de setembro 

precisa ser sancionado pelo, pelo Governador uma nova proposta, enfim, pra que esteja validado, 

Vereador Pedro, a partir do dia 1º de janeiro de 2021. O que isso nos leva dentro do atual cenário 

que se desenhou? Nós vínhamos com uma crescente preocupação de ser aumentada 

principalmente os custos em relação à cesta básica, que hoje ela é isenta de tributação, iria 

receber 17% em tributação em todos os, os alimentos. Nós já estamos percebendo o valor do 

arroz pela hora da morte, e do óleo. Quem vai no mercado, certamente os senhores já foram e 

perceberam os aumentos consideráveis, teriam aumentos ainda mais expressivos. Nós tínhamos 

uma proposta de aumento de três pra três e meio da alíquota do IPVA, sendo que a, na semana 

passada recebeu uma emenda que seria uma, existiria uma progressividade até quatro por cento! 

Então os senhores imaginem que então Santa Catarina, aqui do lado, com uma tributação de dois 

por cento, ou seja, metade seria tarifado por faixa de potência de veículo. Nós teríamos uma 

verdadeira romaria de veículos pra Santa Catarina atravessando o rio Mampituba, como já disse 

na outra vez, certamente nós teríamos ainda mais evasão de veículos no nosso, no nosso estado. 

Me parece que a questão, a competitividade não está, não está sendo analisada de uma forma, 

hoje só se busca o equilíbrio das finanças públicas e é importante. Só que a gente precisa olhar 

pra frente, olhar pro futuro. E se a gente não trazer competitividade ao nosso estado, 

infelizmente, senhoras e senhores, nós vamos amargar cada vez mais pro nosso estado vizinho e 

pra todos os outros em comparação a nossa, a nossa decadência econômica. Então espero, torço 

sinceramente pra que seja analisado uma outra alternativa que também não seja a de prorrogação 

pro, pra mais de dois anos, tanto do ICMS, né, presidentes, de 25 pra 30%, manter do 

combustíveis, da energia elétrica e das telecomunicações. Os nossos empresários estão 

estrangulados, a nossa, a nossa sociedade preza e clama por diminuição da carga tributária e é 

isso que devemos buscar a todo custo. No mais era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado pela 

atenção de todos! Uma ótima semana! Obrigado! 

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

Carpeggiani. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador Éverton 

Scarmin. Encerradas as inscrições do Grande Expediente, convido a todos para fazermos um 

intervalo de cinco minutos para organizarmos a pauta da Ordem do Dia. Muito obrigado! 

(Intervalo). 

Antes então de darmos início à Ordem do Dia, recebemos nesta sessão na Câmara Ilustríssimo 

Senhor Prefeito Municipal Lídio Scortegagna, ao qual já faz uso do seu lugar junto a nós aqui na 

Mesa Diretora. Seja bem-vindo, Prefeito!  

ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei nº 051/2020, que “Denomina as vias públicas e o parque urbano do loteamento 

Villa Romana no município de Flores da Cunha”. 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 Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

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

palavra está à disposição dos Colegas Vereadores. 

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

Prefeito, comissão da Fenavindima, sejam todos bem-vindos! Assessores dessa Casa, público em 

geral. Foste feliz na, na explanação da denominação dessas vias públicas no, no, que denomina lá 

na, no loteamento Villa Romana, empreendimento da Olimóveis juntamente com os 
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proprietários, né, daquele empreendimento, aonde uma vez nós recebíamos aqui, né, até tão 

pouco tempo atrás, recebíamos loteamentos, denominávamos com vias públicas, né, com 

denominações de nomes, nomes da nossa região aqui, né? Muito importante também, porque 

foram pessoas que ajudaram a construir o município. Hoje, num conceito diferente que tem tudo 

a ver com a denominação, né, da Villa Romana com ruas que, que são denominações, né, 

italianas, né, autores que foram pessoas que fizeram a diferença no mundo, né? E então um 

empreendimento de alta qualidade, que recebíamos até tão pouco atrás loteamentos 

simplesmente com ruas e não se tinha essa infraestrutura que se tem hoje, com ciclovia, com 

passeios, com, com área verde, recebíamos somente a área institucional que era obrigação, né, 

mas hoje o município está recebendo, além da área institucional, são parques, parques prontos, 

né, pra comunidade usufruir. Passei no fim de semana, ontem à tarde, passei lá no Villa Romana 

lá e eu acredito que lá tinha mais de trezentas pessoas. É claro que espalhadas pelo parque, né, 

mas eram famílias que estavam fazendo o seu piquenique, né? E há tão pouco tempo atrás quem 

teria que fazer isso era o próprio Município, né, e que existem hoje loteamentos que ainda não 

tem a infraestrutura. Então parabenizar aos empreendedores, né, pela excelente qualidade, o 

investimento que foi feito, né, que é muito importante o Poder Público receber isso, lâmpadas 

com iluminação LED já, conforme lei aprovada nessa Casa, né, e dizer que é um local hoje de 

visitação, né, pública, né, não deixa de ser um ponto turístico também, porque aquele local, 

muitos outros do município não possuem tal infraestrutura que aquele local tem. Então parabéns 

aos empreendedores, parabéns o autor do projeto, juntamente com todos nós vereadores que a 

subscrevemos junto, né, então está de parabéns o empreendedor e o município de Flores da 

Cunha por esse novo empreendimento. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!   

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; saudar a 

presença do nosso Prefeito Municipal, Lídio Scortegagna. Discutimos na noite de hoje, então, 

projeto que denomina as vias públicas do loteamento Villa Toscana, Villa Romana, projeto 

arrojadíssimo, né, um projeto diferenciado no município de Flores da Cunha. Uma área que vai 

ser, já foi, né, doada para o Município, né, com um grande destaque e visto já também na fala do 

Vereador Fera o que acontece nos finais de semana, né, neste empreendimento. Então as pessoas 

em meio a toda essa pandemia não aguentam mais ficar em casa e precisam do seu lazer, 

precisam estar passeando, levando principalmente seus filhos, né, e ali tem um local muito 

apropriado e aonde as crianças podem também se divertir enquanto os adultos tomam o seu 

chimarrão, tomam sua cerveja, né, e conseguem conversar. Então, desde já, quero parabenizar 

novamente, né, e aqui a Camila que representa a, a Olimóveis, né, leve lá o nosso abraço, o 

nossos cumprimentos, né, pelo belo projeto arrojado, diferenciado no município de Flores da 

Cunha e não podia ser diferente também agora as suas ruas, né, levam também esse, nomes, 

nomes que fazem, que lembram da, da Itália, que lembram de locais, né, visitados e famosos da 

Itália ou personalidades, né, artistas, compositores, poetas, celebridades da Itália. Então 

parabenizar e já declaro o meu voto totalmente favorável a este, este projeto. Era isso, Senhor 

Presidente.   

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Muito obrigado, Senhor Presidente! Um 

cumprimento especial ao nosso Prefeito, Lídio Scortegagna; a corte da 14ª Fenavindima que está 

aqui conosco nesta, nesta noite. Muito bem explanado pelo nosso Presidente quando aqui passou 

todos os nomes, né, das ruas e vejo que é uma... Eu falei certo ou eu errei? Ah é, a corte não, né, 

a comissão. Foi, falei errado, desculpa se eu falei errado. Mas todos são belos, tá? Todos são 

belos. É a máscara. Como nosso Presidente bem explanou no seu Grande Expediente sobre todas 

as referências das ruas que teremos aqui, vejo que é uma, também muito bem escolhido os 

nomes, uma pequena lembrança e homenagem dos nossos imigrantes que vieram da Itália, né, no 

nosso município, no Rio Grande do Sul 145 anos, é isso mais ou menos, né? Cento e quarenta e 

cinco anos atrás então que os imigrantes italianos saíram da sua Itália em um momento 
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extremamente difícil do seu país e vieram empreender, né, no Brasil, vieram empreender na 

região sul, vieram empreender aqui na nossa, na nossa região, região da serra, então é o mínimo 

que nós aqui, como Câmara, receber esse projeto com esses nomes e aprovar, o meu, sou, o meu 

voto é totalmente favorável, e parabenizar o empreendimento, parabenizar toda a equipe da 

Olimóveis, né, a Camila que está aí representando, né? Então realmente os parabéns, né, pelo 

empreendimento, mostra uma grande competência, mostra também uma visão diferenciada, né, 

para a nossa região. Então com certeza a gente tem passado ali nos finais de semana também 

passeando ali, e realmente um empreendimento diferenciado e que venham mais 

empreendimentos neste nível aí. Então de parabéns está o município por receber, parabéns está a 

Olimóveis por fazer um, um loteamento diferenciado e também pelos nomes aqui representados, 

reforçando que é uma homenagem aos nossos imigrantes que vieram para o nosso Rio Grande do 

Sul há mais de 145 anos atrás. Muito obrigado! Meu voto é favorável, Senhor Presidente.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; um 

cumprimento especial ao Prefeito Municipal, Lídio Scortegagna, que também acompanha essa 

sessão. Também gostaria de me unir as palavras dos vereadores que me antecederam e dizer que 

é um grande empreendimento que está sendo entregue ao município de Flores da Cunha. Recebi 

por diversas vezes alguns vídeos do empreendedor mostrando, né, o espaço que estava sendo 

construído e agora, né, na finalização também. Sem sombra de dúvidas um luxo, para quem tem 

condições de morar neste local é qualidade de vida com certeza. Eu gostaria de destacar as 

dezessete ruas, as duas vias e o lote urbano que ressalta, que tem como base, né, a cultura italiana 

e ressalta, né, a imigração do nosso município, né, que iniciou aí com os nossos imigrantes 

italianos. Então nós somos totalmente favoráveis a aprovação deste empreendimento, Senhor 

Presidente.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu também quero acrescer as 

palavras dos Nobres Colegas Vereadores e parabenizar a iniciativa privada por estar doando, 

estar trazendo pro município área de lazer ampla, bem estruturada, coisa de primeiro mundo. O 

município está necessitando de mais espaços, por isso que as pessoas estão procurando, por 

muitas vezes até fazendo aglomeração naquelas áreas, por a falta de algum espaço no nosso 

município. Com relação aos nomes isso facilita bastante, porque desburocratiza ficar ajuntando 

abaixo-assinado, vendo nomes se pode ou não pode pra denominar os nomes das ruas, então 

vindo assim, já esclarecido, elimina todo esse processo. E só pra conhecimento, eu não sei se o, 

até o Prefeito pode comentar, São Gotardo também todas as ruas é com nome de cidades lá da 

Itália. Eu não sei quem que foi o autor, mas facilita muito. Hoje qualquer rua nova que você 

abra, você já tem um nome, procura lá um nome de cidade não precisa fazer toda essa 

burocracia, é abaixo-assinado, aí um morador gosta, o outro não gosta, então não dá essas 

intrigas. Então parabenizar o Senhor pelo projeto e amplamente favorável. 

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

de abrir a votação, só gostaria de salientar que foi uma proposição também subscrita por todos os 

Senhores, uma proposição conjunta desta Casa Legislativa, em parceria com a empresa 

Olimóveis. 

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 

051/2020 aprovado por unanimidade. 

Está em pauta o Projeto de Lei nº 054/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$62.900,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) dos 

pareceres das comissões em que esse projeto tramitou.  
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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. O Projeto de Lei 

054/2020, no qual eu pedi, solicitei urgência urgentíssima na última semana e acatado por todos 

os vereadores, os recursos, então, serão destinados no aperfeiçoamento nos 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 eletrônico ao 

Ministério da Saúde. Já é uma portaria, né, de resolução no Ministério da Saúde de 11/11/2019. 

Então o Município está se adequando a nova legislação, então isso é dar transparência de todas 

atividades dentro das UBSs do município de Flores da Cunha. Então sou totalmente 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 054/2020 aprovado por 

unanimidade.  

Está em pauta a Emenda Aditiva nº 01, 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do 

resultado) do parecer da comissão em que a emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: A palavra está à disposição dos 

Colegas Vereadores.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Já apresentei esta emenda na semana passada em, quando utilizei a tribuna, 

gostaria de justificar mais uma vez. Dizer que é a terceira tentativa, né, de nós realizarmos esta 

obra e eu gostaria de registrar o apoio aqui dos Colegas Vereadores que sempre votaram 

favoráveis a realização da mesma e por uma série de motivos ela ainda não foi concretizada. Nós 

estamos falando aqui do calçamento não só do pátio em frente à escola Antônio de Souza Neto, 

uma escola recém municipalizada, é o pátio que pertence a capela Santa Juliana, não pertence à 

escola Antônio de Souza Neto, por isso a inclusão, né? E é uma escola que precisa de um novo 

acesso também, o Prefeito Municipal esteve lá no local, já conversamos sobre isso. O acesso 

hoje da escola é um acesso de mão única, sabendo que diariamente circulam por este pátio aí três 

veículos escolares, dez carros de funcionários e professores, sem ali nós contarmos os, os carros 

de pais que entregam os seus alunos, enfim, depois retiram no final da aula. Então é um acesso 

bastante perigoso, nós estamos solicitando a construção de, de um novo acesso pra escola pra 

valorizar a escola também e que seja realizado o calçamento em frente à escola, e lembrando que 

o pátio pertence a capela Santa Juliana, o que está pra dentro da cerca pertence à escola Antônio 

de Souza Neto. O pátio pertence a capela, Senhor Presidente.    

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente. Sou totalmente favorável, haja vista que 

no, no município de Flores da Cunha são poucos os pátios de capela que não foram 

pavimentados pela Administração atual, né, então esse é mais um, um pedido, uma solicitação. E 

foi municipalizada a escola nesse ano, que era uma escola que se fosse pelo Governo do Estado 
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iria fechar, né, mas o Município assumiu e vai, não vai ser um pátio, mais um pátio de, em frente 

da capela Santa Juliana que não se deixará de fazer, né? Então eu acredito que Santa Juliana está 

sendo bem atendido, inclusive até foi feito lá pro Corinthians, né, que é o clube lá de, da Santa 

Juliana, né, clube Corinthians também foi feito, né, a pavimentação, o acesso principal, então 

nada mais justo que incluirmos aqui e fazermos, né, fazermos a, já que agora é uma escola 

municipal, Antônio de Souza Neto, que atende, não é porque os alunos eram da escola estadual, 

mas são munícipes do município de Flores da Cunha, por isso que temos que cuidar e zelar por 

todos. Era isso.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O projeto, a Emenda Aditiva nº 01 

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

gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda Aditiva nº 01 ao 

Projeto de Lei nº 044/2020 aprovada por unanimidade.  

Está em pauta a Emenda Substitutiva nº 01, 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”. FMI para todos os, conhecimento, Fundo 

Municipal do Idoso. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) do parecer da 

comissão em que esta emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: A palavra está à disposição dos 

Colegas Vereadores.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

também essa é uma emenda que encaminhei para ser discutida. Quando recebemos a lei, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias consta um valor de cinco mil reais apenas e, e acredito ser importante 

nós também valorizarmos um pouco mais os idosos do nosso município, uma parcela da 

população que deve, nós devemos o nosso respeito pela contribuição no desenvolvimento do 

nosso município. Então estamos acrescendo com essa emenda vinte mil reais, deixando o valor 

de vinte e cinco mil reais para o desenvolvimento de atividades direcionadas ao idoso. 

Esclarecendo, tá, que esses repasses devido a vigência da lei conhecida como Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, é um dinheiro que deve acontecer, deve ser 

aplicado numa forma de parceria com o controle que, que existe agora, né, para as entidades. 

Então agora com essa obrigatoriedade que existe uma, exige uma parceria e com a emenda que 

acresce e assegura os valores fica aberta a possiblidade inclusive pra entidade Adiflores se 

habilitar para conseguir um repasse de valores para a manutenção de suas atividades, que diga-se 

de passagem é muito importante para o desenvolvimento do nosso município. Falei na tribuna 

na, na tribuna na semana passada, né, quem não quer ver o seu pai, o seu avô feliz, participando 

de atividades prazerosas, se divertindo, conversando, dançando, é qualidade de vida para todos 

os nossos queridos e é qualidade de vida também para os seus familiares. Então acredito ser 

importante nós destinarmos um valor a maior para desenvolver essas atividades tão importantes 

aos nossos queridos idosos, Senhor Presidente.   

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, sou amplamente 

favorável, embora vinte e cinco mil reais é insignificante perante os mais de cinco mil idosos que 

tem o município de Flores da Cunha. O Município já cuida hoje de mais de quinhentos idosos, 

né, através do projeto Semear, através do Conviver, através da Adiflores, né, que faz um 

excelente trabalho no município de Flores da Cunha e nós já estamos cadastrado em busca de um 

centro, Centro Dia para o idoso, né, e o Município de Flores da Cunha, né, Senhor Prefeito já 

estamos cadastrados para implantar em Flores da Cunha o Centro Dia. Porque os nossos idosos 
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hoje, né, e se um dia, eu sempre, não canso de falar que se um dia nós tivermos a oportunidade 

de sermos idosos, a graça de sermos idosos que o Município nos ampare, porque hoje muitos 

idosos do município de Flores da Cunha são os mantenedores de muitas famílias ainda, com a 

sua aposentadoria, com o seu rendimento, o trabalho que teve durante a vida toda ainda 

conseguem manter a sua família. Então nós temos que ter um olhar muito atento para com os 

idosos, que hoje são aproximadamente cinco mil idosos no município, né, e em busca de 

melhores, melhor qualidade de vida então para que eles possam se sentir bem. O Centro Dia será 

uma, uma prioridade já do nosso Prefeito Municipal e sou totalmente favorável, Vereadora, 

todos os recursos, embora o, o Marco Regulatório ele tenha, né, impedido, né, no ano passado já 

de repassar esses recursos, mas estaremos sempre atento para que os nossos idosos se sintam 

bem atendidos e acolhidos pelo Município de Flores da Cunha. Sou totalmente favorável.       

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Emenda Substitutiva nº 01 está em 

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

confirmem seus votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda Substitutiva nº 01 ao Projeto de 

Lei nº 044/2020 aprovada por unanimidade.  

Está em pauta a Emenda Substitutiva nº 02, 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”. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura (do resultado) do parecer da comissão em que essa emenda tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável.  

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

está à disposição dos Colegas Vereadores.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. 

Também gostaria de justificar dizendo que todos nós sabemos, né, que as quadras de esportes, 

em qualquer lugar, mas aqui especificamente às escolas são de extrema importância para o 

desenvolvimento integral das crianças e dos nossos adolescentes também, uma vez que além de 

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

possibilidade de desenvolver habilidades motoras, cognitivas, socioafetivas e culturais não só 

para o aluno, mas também para toda a comunidade escolar. Então o que nós estamos propondo 

aqui é o acréscimo, além da reforma e ampliação de escolas, que também nessa emenda haja a 

reforma e término de quadras de esportes. Várias escolas nossas precisam, né, de reformas e 

término de quadra de esportes, então nós estaríamos acrescendo somente este texto para também 

contemplar as quadras de nosso município e garantir, então, as reformas e o término destas, 

Senhor Presidente.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Na verdade é uma 

rubrica muito importante que eu acho que nós temos mais uma única escola que já votamos nesta 

Casa, que é a escola Rio Branco, que ainda não tem sua quadra de esportes, né, e agora também 

com a municipalização da, da, Mato Perso, Antônio de Souza Neto, municipalizamos, então tem 

que dar a qualidade necessária para a prática de esportes naquela escola. Então é um cuidado que 

se tem na Secretaria de Educação para dar atendimento igualitário a todos. O Município de 

Flores da Cunha atingiu agora a meta histórica na qualidade de ensino pelo investimento que está 

se fazendo em educação, né, 7.2 é uma nota que o Município jamais alcançou até então e nós 

temos que dar os recursos tão necessários para que as crianças, os alunos, nossos filhos possam 

ter a, a melhor qualidade de educação. Temos aqui na Leonel de, a, a escola Tancredo também, 

que por ter sido uma escola cívico-militar está recebendo agora também uma remodelação, uma 

reforma geral da escola para atender também um novo modelo de aprendizado na escola 
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Tancredo. Então o Município eu acredito que está no rumo certo, né, e nós precisamos estar 

preparados também o contraturno, né, o turno contrário as escolas que já se implantou em três 

lugares e agora o Município tem que estar preparado, com ginásios adequados, porque nós temos 

que praticar e utilizar esses espaço pra dar a melhor qualidade aos nossos alunos, os filhos, 

cidadãos de Flores da Cunha. Era isso e sou totalmente favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Emenda Substitutiva nº 02 está em 

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

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda Substitutiva nº 02 ao Projeto 

de Lei nº 044/2020 aprovada por unanimidade.  

Está ainda em pauta o Requerimento nº 049/2020, que requer abono das faltas do Vereador 

Pedro Sperluk da reunião de Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final do dia 10 de 

setembro de 2020 e da sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2020, tendo em vista que as 

faltas se deram por motivo de doença, conforme atestado em anexo. Desde já, passo a palavra ao 

Vereador Pedro Sperluk para justificar a solicitação de abono. 

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

presente. Eu estive de atestado médico, né, por motivo de saúde, que não estive bem e assim eu 

necessitei de ficar afastado desta Casa por esses dias aqui, né? Então peço a colaboração dos 

Colegas, né, e também... Bom, nas Explicações Pessoais eu peço minha..., está bom? Obrigado!     

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O requerimento está em votação. 

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

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Requerimento nº 049/2020 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 055/2020 e os Projetos de Resolução nºs 04 e 05/2020; para a 

Comissão de Finanças e Orçamento os Projetos de Lei Complementar nºs 05 e 06/2020, e as 

emendas aprovadas nesta noite para a elaboração da Redação Final, juntamente com a 

Mensagem Retificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 044/2020. Além disso, lembramos a Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação Final que o prazo solicitado para emitir o parecer do Projeto 

de Lei nº 010/2020 encerrou em 16 de setembro. 

Antes de passar às Explicações Pessoais, apenas gostaria de dizer, o Prefeito tem um 

compromisso, o Senhor gostaria de se manifestar, Prefeito, brevemente? 

PREFEITO MUNICIPAL LÍDIO SCORTEGAGNA: Viu, quebrando um pouco o protocolo 

aí com a permissão dos Nobres Vereadores, Presidente, muito obrigado! Eu gostaria apenas de 

cumprimentar a todos os Vereadores, a Vereadora. Não podia deixar de vir até aqui hoje 

acompanhar a Comissão Fenavindima, desde já agradecer pelo belíssimo trabalho, vão fazer a 

explanação das contas e agradecer ao trabalho, ao empenho e o zelo de todos vocês. Nós temos 

um compromisso agora e já estamos atrasado um pouco, né, mas mais uma vez agradecer pelos 

préstimos de todo esse Poder Legislativo, da nossa comunidade e especial hoje a nossa comissão 

aí que trabalhamos na Fenavindima, que fará o relatório da prestação de contas a todos os 

vereadores e a toda a comunidade para que fique claro como foram os investimentos e os gastos 

dentro da Fenavindima que realizamos. E graças a Deus um belíssimo evento feito ali que deu, 

depois veio a pandemia, tivemos bastante sorte, quer dizer, questão de quinze dias, né, Darci, 

Alex, Olir, a Natalina, enfim, o Bacana, o Rodrigo, o Agnaldo, todos nós trabalhando 

incansavelmente, naqueles dias lá não se sabia se vinha a tal da pandemia. Terminamos o evento 

no dia 1º de março e no dia 16 tivemos todo o processo depois em que nós, todos nós estamos 

vivendo até hoje. Então mais uma vez obrigado aos Vereadores e obrigado a toda a nossa 

comissão. Muito obrigado, Presidente!   
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Prefeito! Seja sempre 

bem-vindo a nossa Casa! Dando sequência à sessão dessa noite, então passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Desde já, passo a palavra ao Vereador Moacir Ascari.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Na verdade eu só 

queria comentar o andamento da, das obras, né, e ações que, que foram levantadas durante a, a 

última semana, que em virtude do tempo, né, e, e a usina de asfalto não pôde rodar durante toda a 

semana, mas nessa semana aqui a previsão do tempo é uma previsão boa, né, até então, então as 

obras estarão dando continuidade dentro da sua normalidade. Então questão de tempo, mas eu 

acredito que agora volta à normalidade. Também gostaria de fazer aqui um, um relato, né, de que 

os agricultores, né, Olir no dia de hoje foram surpreendidos, né, não na totalidade, mas da grande 

maioria com uma geada fora de época   com a brotação dos nossos parreirais, das nossas frutas, 

né, e certamente os prejuízos vão ser sentidos logo aí na frente, né? Então solidarizar aos nossos 

agricultores, que o agronegócio é muito importante no município de Flores da Cunha. São os 

que, os timoneiros, né, os nossos agricultores são aqueles que a gente depende quando acorda de 

manhã até ao deitar, à noite, nós dependemos de um agricultor. Então se a agricultura vai mal, o 

comércio vai mal, a indústria vai mal, então eu quero aqui deixar a, nos solidarizarmos, né, com 

os agricultores. Espero que amanhã, embora esteja frio, mas que tenha vento, que tenha neblina e 

que não tenha novamente a geada, senão o nosso enólogo aqui, Ademir Barp, pra elaborar os 

melhores vinhos não vai ser fácil. Tivemos uma ótima safra esse ano, né, mas esperamos dar 

continuidade. Então mais uma vez aqui quero deixar o meu registro em solidariedade aos nossos 

agricultores. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa semana a todos!    

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

Com a palavra Vereador Pedro Sperluk. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, mais uma vez um boa-noite a todos! 

Quero pedir licença pra me ausentar da sessão a partir de agora, porque por motivo de força 

maior, né, for possível. Quero pedir desculpa pro pessoal da Vindima aí que eu preciso sair, tá 

bom?  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado! Com a palavra Vereador 

Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora; à imprensa; pessoas que nos acompanham nessa noite, um especial a Comissão 

Fenavindima, Presidente Darci, Olir, o Alex, a Fátima, Natalina, o Agnaldo, o Bacana, o 

Rodrigo, a nossa sempre princesa, a Camila, todos os que se envolveram diretamente nessa 

maravilhosa festa, que nem o Colega Éverton já mencionou na sua tribuna. A festa de muitas 

mãos, né, de todas as mãos, então graças a Deus tivemos a oportunidade de abrir e fechar o 

calendário. E as atividades da Fenavindima aconteceram de maneira organizada, de maneira que 

pudesse atingir todos os públicos e, principalmente, os nossos munícipes de Flores da Cunha e os 

nossos agricultores. Infelizmente, né, todos os anos a gente tem esse problema da geada e a nós 

que esse ano estávamos celebrando boas vendas aliadas a uma grande produção, uma qualidade 

excelente que a gente teve, eu sou testemunha, porque trabalhamos na safra e a gente era anos 

que não se tinha a, a capacidade de se elaborar vinhos e a oportunidade de se elaborar vinhos e 

sucos e espumantes que nem tivemos esse ano, dada a qualidade excelente das nossa matéria-

prima, da nossas uvas. Infelizmente todos os anos a transição que a gente tem entre o inverno pra 

primavera ela é dolorosa, ela sempre é angustiante, traz sempre o risco da geada que às vezes ela 

se torna desastrosa, a gente sabe dos prejuízos que ela causa ao nossos agricultores, seja na 

produção maior nossa que é a uva, seja nas frutas e em outros segmentos também da nossa 



 

Anais 2.593, da Sessão Ordinária do dia 21 de setembro de 2020. 255 

agricultura. Hoje tivemos umas perdas, né, Olir eu não, ainda acredito não ter ainda números, né, 

mas a gente sabe que aconteceu perdas e prejuízos nas nossas lavouras e nos nossos parreirais. 

Infelizmente vai sentir as nossas indústrias também, vai sentir o nosso Município e infelizmente 

mais uma vez a gente tem a oportunidade e que amanhã talvez aconteça de novo. Talvez numa 

próxima semana, o clima ele é realmente imprevisível e todos os anos eles têm, ele tem essa, 

essa dificuldade de, do inverno nos deixar, né, então às vezes nos tremia de forma negativa com 

os nossos prejuízos para os nossos agricultores. Esperamos que seja a última e que possamos ter 

sim o andamento de uma safra 2020/2021 a contento. Talvez não a exemplo da, da anterior, mas 

quiçá que possa pelo menos amenizar aquilo, as perdas que aconteceram nesses dias. Então 

esperamos que não aconteça mais nenhum imprevisto climático para nos abater, deixar a 

agricultura sempre a mercê de grandes dificuldades como é o nosso agricultor que vem 

enfrentando durante toda a sua vida. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!     

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Que assim seja, Vereador Barp. 

Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão. Eu gostaria de parabenizar a Comissão 

Fenavindima por estarem aqui, né, pra apresentar a prestação de contas dessa festa tão, tão bonita 

e tão bacana que teve o slogan de uma festa construída com todas as mãos, né? Eu esse ano 

estive acompanhando de longe, porque estava em licença saúde por três meses, mas eu sei do 

envolvimento e do comprometimento de todos os que fizeram a festa acontecer. Então mais uma 

vez eu gostaria de parabenizar pelo envolvimento e pela doação, né, de todas as pessoas que 

trabalharam nesta, nesta belíssima festa. E também nós estamos em período eleitoral, então foi 

dada depois da, das convenções, né, talvez a primeira largada e eu, eu preciso fazer alguns 

comentários já que também de alguma forma nós aqui representamos a população, independente 

do partido político que, que nós representamos. Então a primeira delas é solicitando uma 

retificação aí do jornal, porque eu penso que o jornal é um dos principais meios de comunicação. 

Primeiro ele não pode fazer diferença, ele deve ser apartidário, principalmente num momento em 

que nós estamos vivendo hoje, né, que não serão liberados comícios e tudo o mais e não 

tendencioso, tá? Então nós temos aí três fotos, falo das fotos antes dos nossos candidatos a 

prefeito e vice-prefeito, né, nós inclusive conversamos com o Paviani já, quando forem fotos 

sorridentes todos os três devem estar sorrindo. Quando forem fotos que estão com o público, os 

três devem estar com o público. Se forem conversando com alguém, que os três estejam. Se for 

conversando com o avô, também que esteja. Que não haja diferenciação. E, quero falar como 

representante aqui do PDT, que o PDT é tão grande que está ajudando duas coligações no jornal. 

Ele está ajudando a “Flores: participação e inovação”, porque está coligado com o PDT e está 

ajudando “Flores no rumo certo”, que também aqui no lado da foto, que geralmente a população 

olha pra foto e o que está no lado também está na coligação “Flores para o rumo certo”. Então, 

Rouglan, uma pequena retificação disso acho que, que vale, né? Dizer que vai ser uma, uma 

eleição difícil, né, Vereador Pedro? Uma eleição difícil pra todos com certeza, então a gente não 

quer nada a mais do que a igualdade para todos. Nada mais do que a igualdade para todos. Aí nós 

não vamos ter discussões, não vamos ter bate-boca e nada disso, acho que tem que ser uma 

campanha de muito respeito entre todos. Vai ser uma campanha difícil com três candidatos, 

possivelmente o candidato que se eleja aí faça trinta e poucos por cento, não vai ter cinquenta 

por cento da população apoiando o seu governo, possivelmente não vai, então nós temos que 

fazer uma campanha com respeito entre todos os três candidatos, porque ele precisa governar 

para todos os cidadãos, o eleito, Senhor Presidente. Muito obrigada! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Samuel de Barros Dias. 
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VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Muito obrigado, Senhor Presidente; Nobres 

Vereadores mais uma vez, Vereadora; toda a Comissão da Fenavindima que está aqui nessa 

noite; Rouglan, do jornal O Florense; enfim, a comunidade que está nos acompanhando pelo 

Youtube, pelo Facebook também, né? Bom, eu quero informar, Presidente, que nós tivemos 

participando da feijoada desse final de semana que foi feita pelo grupo de escoteiros, né, Alberto 

Mattioni e foi uma feijoada muito boa, né, mais um evento mostrando que realmente a união, né, 

com o objetivo de que todo ou parte desse recurso ele fosse encaminhado ao Centro de 

Referência da Assistência Social para amenizar as questões sociais do nosso município àqueles 

menos favorecidos. Então parabenizando o grupo de escoteiros. Parabenizando pela iniciativa, 

parabenizando pela organização e a entrega do, do alimento, né, então a gente pôde ali contribuir 

na nossa forma, que é comendo, né, eu gosto muito disso, né? Comendo. Então foi muito bom e 

sei que não foi o único evento, né, no município com esse viés, com esse objetivo são vários os, 

as entidades, né, que tem feito nesse sentido, para a Apae, enfim, para a Liga, para a Upeva 

também, enfim, são várias as entidades e as pessoas que estão se doando neste momento tão 

delicado, né, da nossa nação, da nossa região em especial. Então parabenizamos a todos pela 

dedicação deste trabalho e dessa, esse belo almoço, essa feijoada. Que o ano que vem a gente 

possa estar participando presencialmente, que eu possa comer mais, né, repetir mais, porque eu 

estive participando de duas oportunidades e foi muito boa, quero participar novamente se Deus 

assim nos permitir. Quero também parabenizar nessa noite, desde já, a comissão que está aqui, 

nós estávamos ansiosos para ouvi-los e vê-los, e vê-los e ouvi-los, né, com as informações, 

porque a festa não tem comentários, a festa foi um sucesso, um super, mega sucesso, 

extremamente bacana, né, Bacana? Foi fantástico a festa, realmente uma festa de todas as mãos e 

a gente fica alegre e contente de poder ter contribuído de alguma forma e participado, e também 

ali convivido esses momentos especiais na comunidade e como aqui foi falado antes ali da, da, 

dos fechamentos e pandemia e assim por diante, então fechamos com chave de ouro esse 

período, né? Então, desde já, meus parabéns a vocês, sei que depois a gente vai ter um espaço, 

mas eu queria deixar registrado aqui na sessão, né? E hoje o que vocês vão passar pra nós aqui 

nós já sabemos, que será também informações importantes, né, da festa gloriosa que foi a nossa 

festa da Fenavindima aqui. Então, desde já, meus parabéns a vocês. Uma boa-noite a todos! 

Muito obrigado, Senhor Presidente!   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel de 

Barros Dias. Com a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Mais uma vez desejando boa noite a 

todos os presentes; Comissão da Fenavindima, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, 

já, já mencionados aí, mas com certeza vocês representam grande parte da comunidade, que foi 

uma das festas que mais envolveu pessoas. Então parabéns, desde já, principalmente pelo 

envolvimento na comunidade, acho que esse é o principal destaque de, de, merece o parabéns aí 

pela, pela, pelo trabalho de vocês. Pegando o gancho aí do Vereador Samuel, também gostaria de 

parabenizar a comunidade de Nova Roma que ontem fez a sua festa dentro da, de uma pandemia, 

esperamos que esteja finalizando, as comunidades também estão se reinventando e achando 

novas formas também de fazer os seus festejos, de envolver também a sua comunidade. Então 

ontem aí a festa em honra a Nossa Senhora do Rosário e Santa Catarina. Então eles tiveram aí 

inaugurando o seu equipamento do menarosto, também várias comunidades já adquirindo pra, de 

fato, colocar esse prato como destaque em todas as nossas comunidades. Então parabéns pra essa 

comunidade. Deixar todo mundo com água na boca aí: quatro pedaços de codorna, quatro 

frangos, quatro coelho, quatro porco e uma cumbuca de polenta e uma cumbuca de macarrão. 

Samuel, eu confesso que eu comi hoje de meio-dia também, lá em casa sobrou em, acho que tu tá 

comendo demais. Venderam aproximadamente 150 porções e além dos tradicionais grostolis que 

sempre lá na comunidade eles procuram fazer. Então parabéns a toda essa comunidade que se 
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envolveu e que esteve aí. Saíram em, em carreata aqui da igreja e foram até lá, conseguiram 

fazer a sua celebração também, o seu, dentro da sua religiosidade, então não deixaram, 

conseguiram fazer dentro do distanciamento, no salão, com mais espaçamento fizeram também 

todo esse, esse envolvimento na comunidade. Então parabéns. Parabéns porque fizeram um 

esforço muito grande. Então no mais era, era isso. Gostaria de desejar uma boa semana e uma 

boa noite a todos!  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Obrigado, Presidente! Peço desculpas por não ter me inscrito antes no, no Pequeno, 

no Explicações Pessoais, mas também quero deixar aqui um agradecimento a toda a Comissão da 

Fenavindima. Muitos de nós aqui colocamos nossos nomes para sermos representantes da 

comunidade florense, ou como pré-candidatos a vereadores, pré-candidatos ao Executivo e eu 

tenho a certeza que vocês todos representaram muito bem a comunidade. Vocês foram 

escolhidos porque vocês tiveram merecimento, através do Executivo, e vocês aceitaram. Então 

hoje pras pessoas estarem na vitrine, né, pra se expor pra fazer alguma coisa em prol da 

comunidade nós sabemos que virão críticas, mas depois do trabalho executado muito mais 

elogios. Então eu quero agradecer a vocês por terem aceito esse desafio. A comunidade flores-

cunhense agradece todos. No mais é desejar uma boa semana a todos e obrigado, Presidente!  

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

Presidência). Obrigado, Senhor Presidente! Apenas para deixar registrado, acabei marcando 

aqui, mas me esquecendo por questão do tempo. Ontem também nós tivemos participando de 

uma carreata aqui no nosso município, algumas pessoas já, já conhecem, outras não, não sabiam 

o que estava acontecendo, houve uma grande carreata aqui no município, que é a 10ª Marcha pra 

Jesus, aonde já participamos por nove oportunidades e ontem foi uma delas, foi uma carreata 

extremamente muito bem organizada pelo apóstolo Katalin e demais lideranças das comunidades 

cristã aqui do nosso município. Então são famílias, são simpatizantes, pessoas dessas 

comunidades que se reúnem, né, dentro do dia 20 de setembro para pedir a Deus para que neste 

nosso município seja cada vez mais abençoado por Deus em todos os sentidos, a todas as pessoas 

e também para que cesse essa questão, né, da pandemia. Então quero deixar aqui registrado a 

todos que participaram e sempre fomos muito bem recebidos pela comunidade que gosta muito, 

é uma comunidade que tem muita fé e por isso nós estamos sempre superando os nossos desafios 

em todas as áreas do nosso município. Muito obrigado, Senhor Presidente. Uma boa-noite a 

todos, mais uma vez! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel. 

Encerrado as Explicações Pessoais, passamos, então, aos Informes da Presidência. Ontem 

comemoramos o dia 20 de setembro de forma bem diferente dos costumes habituais. Devido às 

restrições causadas pela pandemia do Covid-19, as atividades presenciais da Semana Farroupilha 

infelizmente não puderam ser realizadas. De qualquer forma, a nossa cultura foi lembrada nas 

mais diversas formas. Entre elas, o CTG Galpão Serrano foi palco de um programa de rádio 

especial apresentado pelo radialista e tradicionalista Roberto Reis - o Gauchinho, com 

transmissão ao vivo pelo Facebook. Também nas redes sociais do Município foi exibido o filme 

“Anita Garibaldi”, produzido pelo CTG Herança da Tradição. Encerrando o Dia do Gaúcho, foi 

celebrada a missa crioula na Igreja Matriz, na qual tive a alegria de participar, também junto com 

o Vereador César Ulian. Desde já, Alex, em teu nome te parabenizo, também a professora 

Fátima aí que são sempre engajados na, na causa e foi uma bela, uma bela celebração, tenham 

meus, meus parabéns. Com uma equipe, que estiveram lá com uma equipe muito competente, os 

quais gostaria de parabenizar pela emocionante missa enaltecendo a cultura e as nossas tradições. 

Parabéns a todos os gaúchos e gaúchas, afinal: “Povo que não tem virtude acaba por ser 

escravo”, e que sempre: “Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra”. Também gostaria de 

comunicar que na próxima segunda feira, dia 28 de setembro, após a sessão ordinária, estaremos 
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recebendo a diretoria do Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima, que, desde já, agradeço 

por aceitarem o convite desta Presidência para estarem aqui, prestando contas sobre os valores 

repassados ao hospital por parte do Poder Público, seja ele municipal, estadual e federal, para a 

manutenção das atividades do hospital e também em todos os recursos envolvidos no 

enfrentamento da pandemia no nosso município. Então foi feito este convite, estarão presentes a, 

a Andreia, a presidente Olga e a Cris também, trazendo um balancete de todos os números 

envolvidos nesses repasses feitos até então. Gostaria também de lembrar a todos os Colegas que 

na próxima quarta-feira, dia 23 de setembro, às 18h30min, no Espaço Cultural São José, fomos 

convidados, os vereadores, para conhecer o estudo de viabilidade para a implantação de leitos de 

UTI no nosso município, com a presença do diretor do Hospital Geral, Senhor Sandro Junqueira. 

Então reforço novamente o convite a todos os Colegas Vereadores. Antes de encerrar, gostaria 

de cumprimentar a nossa servidora Eliane Sonda, contadora desta Casa, que estará 

aniversariando no próximo domingo, dia 27 de setembro. Parabéns! Muita saúde e alegrias, 

Eliane! Por fim, mas não menos importante, me junto a manifestação de todos os Colegas 

Vereadores me solidarizando a todos os agricultores pelo dia de hoje, foi uma, uma geada 

realmente inesperada, né, Vereador, Olir, certamente hoje foi um dia muito difícil pra todos os 

nossos agricultores, mas certamente dias melhores virão, não esmoreçam, sempre com muito 

trabalho e dedicação vão estar fazendo um, um excelente trabalho, dando continuidade e 

tornando a próxima safra excelente com certeza. Então meus, me solidarizo a todos em nome 

dessa Casa Legislativa.  

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 21 de 

setembro de 2020, às 20h03min.  
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