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SESSÃO 2.594 – ORDINÁRIA 

28 de setembro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 28 de setembro de 2020, às 

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

presente, profissionais da imprensa, comunidade que nos prestigia nas mídias sociais, através do 

nosso canal no Youtube; Secretário de Saúde Municipal, Senhor Vanderlei Stuani; demais 

convidados; 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, desde já, convido a todos os Colegas Vereadores, Vereadora, servidores 

desta Casa, público presente para que nos acompanhem na entoação do Hino Rio-Grandense. 

(Execução do Hino Rio-Grandense).  

Lembramos que hoje, ao final dessa sessão, estaremos recebendo a diretoria do hospital Nossa 

Senhora de Fátima para a prestação de contas dos valores recebidos do Poder Público a nível 

municipal, estadual e federal. Desde já, agradecemos a presença da diretoria que aceitou 

prontamente o nosso convite.    

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 101/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 056/2020, que “Consolida, no município 

de Flores da Cunha, a legislação que dispõe sobre o Comércio Ambulante e a Prestação de 

Serviços Ambulantes nas vias e nos logradouros públicos”.  

Ofício nº 102/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 019/2020 e informa que os 

outdoors foram colocados com o intuito de dar continuidade ao processo de divulgação dos atos 

do Executivo Municipal, em complemento ao informativo semanal já inserido na rotina de 

prestação de contas dos serviços de utilidade pública prestados à comunidade florense, em 

atenção ao requerimento nº 047/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 101/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que indica ao Prefeito Municipal a 

colocação de containers de lixo na rua Dr. Antônio Tassis Gonzales, no bairro União. 

Requerimento nº 050/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que requer a 

prorrogação pelo prazo de 30 dias para emitir o parecer da Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos sobre o Projeto de Lei nº 048/2020, que 

“Dispõe sobre a criação da parceria “Adote uma Praça” no Município de Flores da Cunha e dá 

outras providências”. 

Requerimento nº 051/2020, de autoria do Vereador Éverton Scarmin, que requer a prorrogação 

pelo prazo de 60 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o Projeto de Lei nº 010/2020, que “Autoriza a criação do programa de Hortas 

Comunitárias, Familiares e Escolares no Município de Flores da Cunha para cultivo de hortaliças 

e dá outras providências”. 

Requerimento nº 052/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer a prorrogação pelo 

prazo de 30 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 
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sobre o Projeto de Resolução n° 003/2020, que “Institui o Serviço de Ouvidoria da Câmara 

Municipal de Flores da Cunha”. 

Requerimento nº 053/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer ao Presidente desta 

Casa que encaminhe uma relação de todas as resoluções que alteraram, ou que, de alguma forma, 

estão relacionadas ou fazem referência ao Regimento Interno da Câmara, desde a data de sua 

promulgação, contendo o número da resolução e a data, a fim de possibilitar que as mesmas 

sejam incluídas na disposição de revogação constante no art. 214 do Projeto de Resolução nº 

002/2020, que “Institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de Flores da Cunha”, em 

atendimento às normas de técnica legislativa.  

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

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

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

Vereadores.  

E-mail da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que convida 

para participar, de forma virtual, da Expointer Digital 2020, dos dias 26 de setembro a 04 de 

outubro de 2020, através do link informado neste e-mail.   

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

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Não existem vereadores inscritos no Pequeno Expediente, então 

passamos diretamente para o 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com a palavra Vereador Moacir Ascari. 

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

presente, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa-noite a todos! Vou utilizar 

esse espaço do Grande Expediente pra fazer algumas demonstrações de índices que ocorreram 

em evolução no nosso Município nos últimos anos. Despesas, investimentos em educação, né, e 

saúde. Nós tivemos no ano de 2009 cinco milhões e quatrocentos mil investimento na área da 

saúde. Hoje nós estamos, foi gradativamente subindo, e hoje nós estamos com dezesseis milhões, 

setecentos e cinquenta mil reais em investimentos na saúde. Então de 2009 pra 2019 nós 

triplicamos o investimento na área da saúde. Na área da educação, 2009, nós tínhamos nove 

milhões e quatrocentos e hoje nós estamos com vinte e dois milhões, quinhentos e cinquenta 

investimentos na área da educação, né? E esses dados podem ser buscados em qualquer 

informação junto ao Portal da Transparência. Nós temos escolas municipais de Flores da Cunha 

são destaques, médias do Ideb 2019. Foram divulgados nesta terça-feira, dia 15, mês passado, 

nesse mês, os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do Ideb, que é o 

principal indicador sobre a qualidade do ensino do Brasil. As escolas da rede municipal de Flores 

da Cunha apresentaram evolução na avaliação, sendo os anos iniciais ultrapassaram a meta 

estipulada para 2021. Já atingimos a meta, Presidente. Os resultados somados dos, das oito 

escolas em 2019 alcançou a nota de 7,1, um aumento de dois décimos em relação a avaliação de 

2017, e de oito décimos em relação a 2015. Nos anos iniciais do ensino fundamental tiveram 

destaque as escolas São José (7.8), 1º de Maio (7.0), e Rio Branco (6.9), Tiradentes (6.8), 

Francisco Zilli (6.7), Leonel de Moura Brizola (6.7) e Tancredo de Almeida Neves (6.5), que 

alcançaram a meta estipulada para 2021. Os anos finais aumentaram o índice em dois décimos, 

passando de nota de 5.6, sendo que nesta última avaliação foram observadas as notas de sete 

escolas, ultrapassando a meta de 2021 prevista para o estado do Rio Grande do Sul que é de 5.5. 
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Com destaque para as escolas São José (6.4), Rio Branco (6.2), Benjamin Constant (6.2), 1º de 

Maio (5.7). Estas notas ficaram bem acima da média estadual de 4.4, média estadual, e nacional 

que é 4.9. O Ideb é o principal indicador de qualidade de educação básica, formado pelo Saeb 

(prova de português e matemáticas aplicadas em cada dois anos), pelo fluxo escolar a (taxa Ideb 

aprovação/reprovação/abandono de alunos). Flores da Cunha, Ideb. Nós tínhamos aí nas séries 

iniciais, nos anos iniciais, média geral. Ano de 2011, 5.6. Hoje nós estamos em 2019, né, 7.1. 

Anos finais, média geral. Ano 2011, 5.0. Depois tem o 2013, 5.3; o, 2015, 5.5; 2017, 5.4; e 2019, 

5.6. O envolvimento do Poder Público, além de leis que incentivam a permanência de empresas 

de subsídios e geração de emprego e renda, a Administração Pública de Flores da Cunha lançou 

recentemente a parceria com o Sebrae, o programa de aceleração empresarial. O objetivo é 

auxiliar as empresas no enfrentamento da crise atual e mantê-las atuantes no mercado, pois até 

esse momento a turbulência, né, informações desses projetos, através, que pode ser consultado 

através do link, né, www.floresdacunha.rs.gov.br. Então nós tivemos aqui alvarás, alvarás abaixo 

descritos. Então em 2017 tivemos 354 alvarás; 2018, 418 alvarás; 2019, 453. Então, e, até então, 

até 14 de setembro de 2020 nós temos 277 alvarás, que aí são as baixas das mês, né? No 

primeiro semestre de 2019 nós tivemos 41 cadastros. No primeiro semestre de 2020, 12 

cadastros. CNPJs de empresas de comércio e indústria, nós tivemos no primeiro semestre de 

2019, 44 cadastros e no primeiro semestre de 2020, 43 cadastros. Autônomos mês e CNPJs. 

Período de 1º/03/2019 a 29/06/2019 foram 116 baixas. Onze autônomos com curso superior, 13 

autônomos sem formação específica, 02 autônomos com curso técnico, 11 indústria, 11 

comércio, 57 prestadores de serviço e 17 baixas de ofício. No período de 1º/03/2020 a 

29/06/2020 foram 68 baixas. Oito autônomos com curso superior, 04 autônomos sem formação 

específica, 05 autônomos com curso técnico, 13 indústrias, 20 comércios, 14 prestadores de 

serviço e 14 baixas de ofício. Então Flores da Cunha registra no ranking de desenvolvimento 

socioeconômico 220% de crescimento. A Fundação da Economia Estatística do Siegfried, né, o 

Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, do Idese, em relação ao ano de 2014, Flores da 

Cunha saltou da posição de 64, sexagésimo quarto para vigésimo, com destaques para a área da 

saúde e educação. Lembrando que a avaliação ocorreu em 497 municípios do Rio Grande do Sul. 

Os números também apontam o crescimento de 3,5% na avalição do Idese em relação ao ano de 

2013, com índice de 0,831%, deixando assim Flores da Cunha na sexta colocação dos 

municípios gaúcho de população até vinte mil habitantes, vinte a cem mil habitantes. Estas 

demonstrações colocam o município no seleto grupo de alto desenvolvimento. O, o Índice de 

Desenvolvimento Socioeconômico avalia os municípios considerando aspectos quantitativos e 

qualitativos nas áreas da saúde, educação e renda. O principal destaque de Flores da Cunha na 

avaliação foi a área da saúde com um índice de 0,877%. Então é bom colocar isso, porque muitas 

vezes as pessoas não sabem a evolução que o município de Flores da Cunha vem tendo nos 

últimos anos, né? E que bom, né, que bom. É com o esforço de toda a indústria, de toda a 

população de Flores da Cunha que esses índices são atingidos, né, porque de nada adianta o 

Poder Público fazer algumas modificações, né, na área da educação e saúde ou de atrativo para 

novas indústrias se a comunidade, né, os empresários não acabam abraçando a, a, a ideia. Então 

isso é um, é um, é um levantamento que foi feito agora recente, né, dia 15 desse mês, então nós 

estamos mostrando a evolução, né, Secretário da Saúde que teve o investimento. E sempre 

quando se fala em educação e saúde os investimentos sempre são poucos, escassos, né? Então 

hoje nós mostramos ali um, um investimento nessa área, mas com resultados, e os resultados 

estão aí, né, tanto no índice de desenvolvimento da educação quanto na saúde dos nossos 

cidadãos de Flores da Cunha. E aí eu tenho também algumas das, das obras que foram feitas, né, 

e por região do nosso município, como Líder de Governo. Eu não vou ter tempo de passar, mas 

eu certamente estarei numa outra oportunidade mostrando tudo o que nós fizemos em 

investimento, obras e ações que são o papel, nós vereadores que estamos aí na área de 

fiscalização, legislação, atração de novos recursos, né, de emendas parlamentares principalmente 

http://www.floresdacunha.rs.gov.br/
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para o nosso Município de Flores da Cunha. Sem isso nós não conseguiríamos sequer atingir 

tanto a meta do Ideb quanto na, na educação quanto na saúde. Se não tivermos recursos para o 

Município de Flores da Cunha, certamente essas obras e ações elas ficam um pouco abaixo do 

previsto que está aqui. Então como Líder de Governo gostaria de ter mais tempo e explanar toda, 

o que foi feito em obras e ações e investimentos durante os últimos anos, né? Não é, mas é o 

papel do vereador também de estar aqui e mostrando pra população o que que está se fazendo 

com o dinheiro público. Então é uma prestação de contas, não é só porque a prestação de contas 

é o hospital que tem que fazer aqui, é a Associação Comunitária Fenavindima que apresentou na 

última semana, mas é uma prestação de contas que deve ser feita. Deve ser feita porque a 

população, além de nós sermos legisladores somos fiscais, porque o dinheiro da gente a gente faz 

o que quiser, agora o dinheiro público a gente deve dar uma prestação de conta, da onde é 

investido e como é investido e o retorno que está tendo sobre o investimento. Então isso é o 

nosso papel. Presidente, eu como não tenho tempo suficiente pra explanar tudo, eu agradeço a 

oportunidade. No mais tenhamos uma ótima semana. Temos uma boa-noite! Obrigado!  

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

Concedo a palavra ao Vereador Pedro Sperluk. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereador e 

Vereadoras; povo que nos assiste nesta noite, o meu boa noite a todos! Eu quero usar o meu 

espaço aqui nesta noite, Presidente, pra falar sobre containers de lixos e mais algumas coisas, 

né? Fiz uma indicação ali na Dr. Antônio Tassis Gonzales, no bairro União. Sabemos que não é 

só ali, né, que as lixeira está em extinção, eu não sei aonde é que foi parar as lixeira, os container 

de Flores da Cunha, Vereador César. Os container sumiram, pegaram pra lavar os container em 

certos ponto e não retornaram, né, por enquanto. Mas faz tempo, né, Vereador? Faz tempo. E ali 

tem uma extensão ali na, na rua Tassis Gonzales, Dr. Tassis Gonzales, dos prédios, dos prédios 

pra lá, que ela inicia e termina ali essa rua, numa extensão de 50 a 60 metro tem, tem seis 

contêineres, seis container de lixo. O planejamento do Meio Ambiente eu já digo que não existe. 

Quando se fala em planejamento aqui é, é terrível sabe, a gente fala muito em planejamento 

nessa Casa. Aí uma extensão de duas, três quadra o pessoal tem que botar os lixo no carro pra 

levar nas lixeira. Eu não, não consigo entender, vereadores, porque que é uma situação, se depara 

assim dessa maneira. Aí um porque não quer em frente à casa, outro porque quer em frente à 

casa, eu acho que tem que medir tantos metro e botar ali, né, Vereador Scarmin? Tem que ter um 

planejamento. Ó, mediu, deu aqui, ó, vai ser aqui ou vão discutir o lado ali, mas não é..., ali, está 

lá pra vocês verem, né, tem seis container num, numa, numa extensão de, de 60 metro e o resto 

da, da quadra não tem nenhum. Então eu não vejo o motivo pra que estar dessa maneira, não, não 

tem como, né? Tem que ser definido os local e colocado e acabou. Então isso aí eu falo de 

planejamento, que isso aí não é planejamento, é ordem. É eu que mando, tem que ser assim. 

Enquanto nós dizer eu, nós não somos nada. Nós, eu, eu, eu simplesmente não sou nada, nós 

somos. Nós somos alguma coisa todos junto, Vereador Moacir, sozinho nós não somos ninguém. 

Então enquanto existir isso aí não vai existir planejamento. Não vai existir planejamento, né? 

Então o povo vem e fala com a gente, vem aqui no Meio Ambiente é mal recebido aqui no Meio 

Ambiente. Recebem péssimo nossos, nossos povo florense aqui no Meio Ambiente. Só recebem 

uma pessoa bem quando um vereador acompanha, porque aqui no Meio Ambiente nós somos 

muito, péssimo o atendimento, né? Eu digo isso porque eu vou seguido ali, né? Então eu peço 

assim, ó, encarecidamente que alguém toma uma atitude sobre o lixo, sobre containers, que o 

lixo é coisa muito séria. Eu digo isso porque trabalhei nessa área, né? Um chiclete demora 5 ano 

pra se decompor, uma bituca de cigarro 5 ano, né, então já em, generalizando assim é muito, 

muito séria a coisa, não é brincadeira, né? Pois bem, essa então essa é minha, a minha indicação 

que eu gostaria muito de, de apresentar pra vocês. Eu também quero falar sobre a nossa RGE, 

Vereador Moacir, do péssimo atendimento que a gente está tendo pela nossa RGE, 



 

Anais 2.594, da Sessão Ordinária do dia 28 de setembro de 2020. 263 

principalmente Flores da Cunha. O Vereador Samuel é testemunha, passou lá na minha casa esse 

fim de semana. Um caminhão passou lá, enroscou nos fio quinta-feira, estão até hoje sem luz lá. 

Eu, eu vereador ligando pros gerente da RGE e mesmo assim não vieram arrumar, né? Então nós 

estamos assim, ó, péssimo atendimento o quanto a RGE em Flores da Cunha. Então imagina se a 

gente que é alguma coisinha, né, uma autoridade dentro da nossas limitações eles fazem isso, 

imagina pra aquelas pessoa que moram lá no fundo do interior ou qualquer lugar quando falta 

energia elétrica como é que é resolvido esse problema. Então nós como (ininteligível) autoridade 

do Legislativo eu vou pedir mais uma vez ao Senhor Presidente e a grande comissão pra nós 

fazer novamente uma audiência pública, né, convocar e nós pegar em cima desse povo 

(ininteligível), porque nós estamos pagando e muito caro a nossa luz, né, por não ser nem 

brasileira a nossa luz, né? Nós só usamos ela, mas não é nossa. E pagamos muito caro e ainda 

temos um péssimo atendimento. Então essa família está lá sem luz até hoje, desde quinta-feira, 

então imagina a situação. Nós precisamos o quanto a isso tomar uma providência e fazer, desde 

já eu vou, já vou encaminhar uma moção de repúdio, né, pra RGE, porque cada um tem o que 

merece, né? Nós fizemos repúdio em moção, repúdio, congratulações aqui merecida, então nós 

precisamos de fazer as coisa conforme tem que ser feito, né? Isso aí não é justo nós passar por 

esse vexame aí quanto à RGE, que nós estamos pagando um preço de ouro essa luz aí. Então eu 

peço já pra grande comissão aí encaminhar novamente uma audiência pública o quanto à RGE, 

pra nós discutir esses assunto e eu vou me inteirar com o diretor da iluminação pública de Flores 

da Cunha e vou em vários lugares mostrar pra eles e trazer aqui pra eles as péssimas condições 

da rede de luz. Poste caindo, podre, sem condições de segurar. O quanto legislador vamos fazer, 

né, então vou fazer e peço a grande comissão pra encaminhar essa audiência pública. No mais, 

Senhores Vereadores, eu não, não tenho muito o que, se não se tem o que falar não, não fica 

inventando, né? Eu quero agradecer por, pela presença de todos aí. O meu muito obrigado!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Pedro Sperluk. 

Finalizando as inscrições, concedo a palavra ao Vereador Samuel de Barros Dias. 

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

Vereadores, Vereadora Claudete; a todos que nos prestigiam nesta noite aqui, o meu muito boa 

noite a cada um, em especial o nosso Secretário de Saúde, Vanderlei Stuani; à imprensa, na 

pessoa do Rouglan. Eu realmente quero dizer que fiquei, estou um pouco preocupado, né, com 

aquilo que a gente possa estar falando aqui, mas vamos nos ariscar aqui, Vereador César, 

Vereador Moacir, Vereador Clodo, né, Vereador Pedro, Vereador Ademir e Vereador Éverton, 

né, pra gente ter todo o cuidado no que nós vamos falar aqui que pode haver cinquenta 

interpretações, mil interpretações, trinta mil interpretações, então a gente tem que ter todo o 

cuidado. Mas esclarecendo, Vereador Pedro, sobre a questão das lixeiras, realmente eu 

juntamente com o Senhor também tive muita dúvida, a gente passou por algumas ruas e a gente 

percebeu a falta delas. E hábito meu, como vereador, vou aonde? À fonte. É um hábito que eu 

tenho como vereador, como fiscalizador que sou, fui à fonte. Ou, o que que está acontecendo que 

lá em tal rua não tem, né, a gente percebeu que estava faltando algumas, né? Então nos foi 

informado pelo, pelos responsáveis ali no Meio Ambiente, na Prefeitura, que devido a licitação 

da má qualidade das tais lixeiras que estavam quebrando e nós mesmo aqui fizemos várias 

indicações de lixeiras quebrada, eu mesmo bati foto, na frente da minha casa tem, tem um, logo 

um pouco mais, uma quadra e meia ali, Clodo, também ficou tempão quebrado, várias lixeiras 

quebradas, então devido essa licitação que veio de má qualidade, né, teve todo um processo ali 

dentro do, do, do, da Prefeitura, jurídico, foi recolhido todas as lixeiras que estavam de má 

qualidade, né, que estavam com a sua fibra de má qualidade, não estava dentro das 

especificações contratadas pelo, pela licitação e foi retirado. Então agora recentemente, semana 

passada se eu não me engano começaram a recolocar, né, mais de 200 pares de lixeira aqui no 

nosso município. Então é uma informação que eu busquei, acho que é pertinente, Vereador 
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Pedro, né, lhe passar essa informação, porque também fiquei preocupado, né, sumiram as 

lixeiras. A gente viu algumas brincadeira, o pessoal entrando nas lixeira e dando, dando carrinho 

por aí, elas têm rodas. E também uma outra informação, Vereador Pedro, e a todos que nos 

acompanham pelo Youtube aqui nesta noite, também muito interessante que realmente alguns, 

algumas ruas possuem mais lixeiras do que outra. Eu também não sabia, fiquei sabendo. Eu não 

sou da área, né, mas a gente vai buscar informação e me foi colocado que a quantidade de lixo de 

pessoas que moram próximas daquela rua, sim, nós temos ali apartamentos e dos apartamentos 

cada pessoa tem, produz um número “x” de lixo, então é preciso mais lixeiras próximas disso. 

Então alguns locais da nossa cidade possuem mais lixeiras do que outras próximas pela 

quantidade de lixo que elas produzem, eu não sabia disso. Parece ser uma questão lógica, mas a 

gente passa despercebido nesse sentido. Então é uma informação muito importante que tanto a 

nossa comunidade como até o nosso Vereador Pedro aqui colocou, é pertinente essa informação. 

Mas o que que me traz aqui nessa noite também, tirar um pouco da atenção de vocês, é falar um 

pouquinho sobre a minha pessoa, né, nós como vereadores o que nós fizemos, o que nós não 

fizemos ou deixamos de fazer aqui nesta Casa. Porque no jornal O Florense nós tivemos aqui 

algumas informações passadas por cada vereador e no meu ponto de vista faltou muita 

informação. E não vou culpar o jornal O Florense, porque se eles fossem repassar cada ação de 

cada vereador era preciso certamente um, uma edição pra cada um de nós, né, pra cada ação de 

cada vereador. Então nós como vereadores atuamos nesses três anos e nove meses que aqui 

estamos de forma íntegra, de forma ordeira, de forma educada, respeitando todas as pessoas que 

nos procuraram, pessoas que discordaram de nós, pessoas que nos procuraram para nos trazer 

demandas, então a gente sempre de forma respeitosa, tendo uma ligação direta com o Executivo 

por ser base de Governo, mas acima de tudo de ser munícipe, de ser um representante da 

comunidade. De estar lá com o Secretário da Saúde em questões, sim, acompanhando pessoas 

para entender, porque muitas vezes as pessoas elas não compreendem as coisas e é preciso sim, 

nós como vereadores também temos esse papel de ir atrás da informação, indicar a pessoas 

corretas. De fato, não quero aqui dizer que às vezes a, a, as informações faltam. Às vezes as 

informação correta acaba faltando, então é pertinente de nós acompanharmos para facilitar essa 

comunicação e, posteriormente, dizer olha, nesse setor, nesse departamento está faltando essa 

informação, fazendo a indicação, fazendo a correção, tendo essa ligação com o Executivo e com 

os funcionários públicos que ali atuam, que ali atuam, então isso é muito importante. Eu vejo que 

como vereador nesses três anos e nove meses que atuei, tentei, me esforcei ao máximo possível, 

sei que nunca será o suficiente, nunca será o suficiente. A comunidade sempre vai nos cobrar e 

vai nos cobrar com toda a razão e com toda a certeza, né, que nós deveríamos ter feito mais e, de 

fato, o desejo de cada um de nós sempre foi fazer mais, mas só que nós somos Legislativo, 

Clodo, nós não somos Executivo. Então algumas coisas nós fazemos a indicação, 

acompanhamos, fazemos anteprojetos pra fazer aquela mobilização para a conscientização de 

que aquele, de fato, assunto é importante, que aquele assunto é relevante em questões de 

segurança, em questões de saúde, em questões do meio ambiente e assim por diante. Com essa 

intenção e com essa vontade que me foi, me foi dada pela própria comunidade, porque eu 

coloquei o meu nome à disposição da comunidade por três oportunidades e em uma delas apenas 

a comunidade achou interessante. Okay, Samuel, vou te dar essa oportunidade de lá me 

representar, então vamos ver o que que você vai fazer. E com essa intenção, com essa vontade, o 

que que nós fizemos, né, tivemos a oportunidade aqui no ano de 2019 de estarmos ali 

participando do Parlamento Regional. Vimos que algumas demandas mais, que estava vindo 

consequentemente a esta Casa trazido pelo Vereador Pedro, pelo Vereador Moacir, pelo 

Vereador Clodo, enfim, por todos os vereadores das questões da nossa, da nossa estrada, né, da 

nossa cento e ali vinte e dois, né, 122 dentro do Parlamento Regional a gente pôde que, para que 

você entenda melhor, são vereadores de todos os municípios que se reuniram e fizeram uma 

associação, um Parlamento Regional. Ele não existia, ele acabou existindo a partir do ano de 
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2019 de forma legalizada. Então nós começamos a fazer reuniões com os departamentos afins, 

dentro das necessidades regionais que passam pelo nosso município, questões do trânsito, 

questões da água, questões do Daer, questões de segurança pública, tivemos várias reuniões em, 

com vários representantes de vereadores, presidentes de câmaras da nossa região, Antônio Prado, 

Ipê, Nova Pádua, enfim, vários os municípios, são 46 municípios que fazem parte deste 

Parlamento Regional. Gostei muito desta atuação como vereador de poder me disponibilizar. 

Então eu consegui, como vereador e indicado desta Casa para ali estar presente representando a 

todos os vereadores e aqueles que usufruem dessas situações que eu acabei falando aqui. Então 

isso não apareceu no jornal e nem eu mesmo consegui fazer a devida divulgação, mas hoje aqui 

falo que acredito que foi uma das ações importantes que como vereador não apenas trouxe 

questões locais, mas também questões regionalizadas, questões da saúde, né, questões de verbas 

de hospitais, nós tivemos vários problemas nos hospitais aonde os nossos munícipes eles são 

atendidos. Hospital Pompéia, né, Secretário Vanderlei, hospital de Farroupilha, hospital São 

Carlos que estavam com graves problemas financeiros. Nós como vereadores estávamos lá 

trazendo essa questão à tona, cobrando do Estado para que pagasse o que estava devendo aos 

municípios, que você sabe que foi também um problema sério nessa questão, hospitais que 

estavam quase fechando as portas, o nosso próprio hospital de Flores da Cunha estava 

necessitando de alguns valores e recebeu. Então cobranças importantes que parecem que não é 

muita coisa, mas quando a gente se une, a gente se junta em prol de um objetivo, forçando, né, 

fazendo aquela pressão política que é o que nós devemos fazer e pra isso nós também fomos 

escolhidos pela comunidade, elas fazem a diferença. As pessoas não sabem disso e elas nem 

precisam saber, elas nem precisam saber. Nós como representantes temos que entender qual é a 

nossa função e nos esforçarmos apenas nisso. Muitas vezes não conseguimos fazer tudo aquilo 

que queremos, mas aquilo que podemos fazer, que que a gente deve fazer? Fazer isso mesmo. 

Então falo aqui que também no ano de 2020 a gente conseguiu, dentro do Parlamento Regional, 

ser ali o vice de, vice-presidente. Claro que foi dentro da pandemia e aí não preciso dizer mais 

nada, a gente não conseguiu se reunir, demandas que ficaram represadas, regionalizadas aqui 

ficaram represadas e continuam, né, então foi um ano atípico, 2020 foi um ano atípico para todos 

nós políticos, representantes da comunidade, mas não deixamos de buscar informação. Foi 

levantado essa cultura do medo, né, foi plantada na mente das pessoas a cultura do medo, já falei 

aqui da primeira onda, da segunda onda, da terceira onda e da quarta onda do Covid, né, foi 

plantado essa cultura do medo na mente das pessoas e agora nós temos que desconstruir essa 

cultura do medo. Não estou aqui negando e dizendo que não existe a doença, não existe o vírus, 

não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que agora pessoas estão ficando enfermas, 

doentes porque foi plantada, “subplantada” na mente das pessoas uma cultura do medo. E agora 

nós estamos seis meses depois da pandemia, tínhamos uma previsão de termos no ano de, no mês 

de junho de mais de um milhão e meio de brasileiros mortos até junho, somente até junho. E 

graças a Deus essa, isso não aconteceu, nós não queríamos que tivesse morrido nenhuma pessoa, 

mas nós sabíamos que infelizmente iria acontecer. Então agora é preciso desconstruir o Brasil, a 

nossa nação, o nosso estado, o nosso município ele precisa voltar e nós percebemos que a nossa 

comunidade nesse sentido, com todos os cuidados que ela manteve, com todas as tomadas de 

decisões importantes em cada momento, Senhor Presidente, em cada momento todas as decisões 

foram importantes, questão do comércio, questão das diretrizes, o pessoal ficar em casa, eu 

acredito que todas as decisões foram importantes em tais momentos. Então nós vemos dentro da 

economia que nós estamos tendo hoje no nosso município que, de fato, o nosso município em 

áreas ele progrediu, ele cresceu. Tivemos pouco, tivemos queda sim de arrecadação em alguns 

setores e nós, eu estava olhando ali dentro do, do jornal O Florense faz sempre o, Perfil 

Socioeconômico, obrigado. Obrigado, Rouglan. O Perfil Socioeconômico. Então vendo dois mil, 

a leitura de 2018, 2019 e 2020 dessa, dessa pluralidade que nós temos no nosso município de 

vários segmentos que fazem com que o nosso município ele não perca tanta queda de 
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arrecadação. Então vejam que o nosso município está no rumo certo, Senhor Presidente. E não 

apenas por decisões política, mas principalmente por decisões dos nossos empreendedores que 

vem para o nosso município, empreendem com coragem, com ânimo, sem medo, sem medo, né, 

sem medo empreendem e nós vemos esse resultado dentro dos impostos que vem pro Município 

para que, para os serviços que depois são repassados às pessoas, aos nossos munícipes seja na 

área da saúde, seja na área da educação, enfim, os recursos que passam por esta Casa, aonde nós 

aprovamos, aonde nós analisamos e nós damos o nosso ok. E agora, nós temos a grande 

oportunidade, dentro da eleição que está aí, que já estamos dentro dela, de irmos à comunidade e 

de falar à comunidade, né, se nós éramos contra ou éramos favoráveis, porque fica difícil pra nós 

agora, chegar pra comunidade, ah, está tudo errado, está tudo ruim! Não, mas passou tudo por 

aqui! Passou tudo por aqui! É importante que a comunidade tenha essa clareza. Todos os 

vereadores, todos os recursos passaram por aqui! Então nós vamos ver, nós vamos ver, os 

Nobres Vereadores principalmente que estão buscando a reeleição aí, como nós vamos se 

comportar na nossa comunidade, porque todos os recursos passaram por aqui, todas as 

aprovações do Executivo também passaram por aqui. Então se elas foram bem encaminhadas, 

nós temos a nossa parcela; e se elas não foram bem, muito bem encaminhadas, nós também 

temos a nossa parcela, também temos a nossa parcela. E é importante que a comunidade tenha 

clareza de ver isso, que nós possamos de fato olhar nos olhos da comunidade e ver, né, essa 

verdade sendo explanada. Os números eles não mentem aqui. O nosso querido Jorge, né, sempre 

trouxe boas informações, tivemos há poucos dias aí ele trazendo sobre o quadrimestre deste ano, 

então esses números são importantes e eles não mentem, os números não mentem. As pessoas 

podem mentir, as pessoas podem enganar, por um certo tempo, mas depois, né, né, Vereador, 

depois então. Então eu agradeço a, a atenção de todos nessa noite. Desculpa se me exaltei um 

pouco aqui, mas é de forma, de forma bem, bem pessoal. Estamos aí num momento muito 

importante do nosso município e eu desejo que realmente todos nós tenhamos êxito, que nós 

vamos ser com certeza, no próximo ano teremos novos administradores e que os nossos novos 

administradores sejam melhores a cada vez mais do que nós já tivemos. Então tivemos bons 

exemplos de bons administradores, pelo menos eu acompanhei alguns, então eu posso dizer que 

tivemos bons administradores ao longo das sucessões e assim por diante. E que o próximo 

administrador também possa ser tão bom e melhor do que aqueles que nós possuímos hoje, tanto 

na Casa, aqui nessa vereança, que eu tenho muito orgulho e alegria de ter estado trabalhando 

com vocês nesse período aqui, aprendi muito com cada um, né? Então de alguma forma já me 

antecipo aqui, claro que temos tempo para isso, mas me perdoem, me desculpem alguma palavra 

em alguma posição e vamos lá, vamos à luta! Muito obrigado, Senhor Presidente! Uma boa-noite 

a todos!     

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador Samuel. 

Encerradas as inscrições do Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para 

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

ORDEM DO DIA 

Redação Final ao 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) dos 

pareceres das comissões em que este projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável.  

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

A palavra está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Cumprimentando todos os Colegas 

Vereadores, Colega Vereadora também, todos os presentes, gratidão pela presença de todos. Este 
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projeto então, projeto de lei complementar, de lei, Projeto de Lei 044, um dos principais projetos 

que passa aqui pela nossa Câmara de Vereadores, onde os vereadores têm essa importante 

missão de aprovar aí o..., depois do Plurianual, esta, este que estamos aprovando hoje, é o último 

ano desta previsão de quatro anos. Então alguns projetos aí cadastrados, lógico com valores 

irrisórios, mas que poderão também depois serem suplementados, realocados e, também, se a 

próxima legislatura de vereadores permitir, nova gestão aí que assumirá a Prefeitura Municipal 

poderá incluir novos projetos também. Então, de maneira muito especial, tivemos a inclusão de 

algumas emendas da Vereadora Claudete, na última sessão, aprovadas aqui por todos os 

Vereadores, então agora aprovaremos, se assim for de todos os Colegas a vontade, a Redação 

Final deste, deste importante projeto. Então este projeto que estima aí um orçamento de 

aproximadamente 123 milhões para o próximo ano aqui no município, então um município 

muito rico, muito pujante, então somos amplamente favoráveis a esta previsão orçamentária. E 

com certeza, todos os, os Colegas Vereadores também assim o farão. Então sou amplamente 

favorável, Presidente.   

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão, que já foram cumprimentados nesta Casa. 

Eu inicialmente gostaria de agradecer ao voto favorável dos Colegas Vereadores na última 

sessão, que votaram favoráveis às emendas encaminhadas por esta Vereadora, que destinou um 

valor a maior para o Fundo Municipal do Idoso; também para efetivamente ser realizado o 

calçamento em frente à escola municipal Antônio de Souza Neto; também a inclusão de reformas 

de, ou término de quadras de esportes, que também são muito importantes, né, para a, realizar 

atividades diferenciadas nas nossas escolas. Dizer que esse é um projeto em que nós estamos 

aprovando as diretrizes, né, são os encaminhamentos, as ações previstas para o ano de 2021 que 

serão, que o próximo prefeito eleito terá como base e que poderá implementar ou não. Nós 

sabemos que aqui estão contemplados inúmeros sonhos, muitas expectativas, né, das 

comunidades, dos bairros, dos cidadãos de Flores da Cunha. Muitas delas, como já foi colocado, 

tem um valor simbólico. Sabemos que nem todas, né, serão executadas pelo valor que aí está e 

que o próximo prefeito terá a incumbência de eleger as prioridades, o que será feito para o nosso 

município que é mais prioritário ou não. Claro que se espera obviamente, né, a vinda de recursos 

também federais que possa, né, aumentar o valor de algumas rubricas que estão em aberto com 

valores simbólicos. De qualquer forma, é uma peça importantíssima, é um projeto de lei muito 

importante, né, que aprovamos hoje, que traça aí a grande parte das ações que serão executadas 

no próximo ano, no ano de 2021. Senhor Presidente, somos favoráveis.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, cumprimento 

especial à equipe administrativa do hospital que já se encontra neste local. Dizer que o projeto de 

lei que estamos, a Redação Final, né, do 044, que incluiu as três emendas que votamos na última 

semana, ele é bastante ousado, né, diretrizes orçamentárias para 2021. Eu acredito que todas 

obras e ações que estão elencadas aqui, com rubricas abertas, precisariam não de quatro 

orçamentos, mas cinco orçamentos para um único ano, né, pra atender todas as demandas. Mas 

isso é, se faz necessário não para enganar as pessoas ou criar sonhos, fantasias na cabeça das 

pessoas, mas são obras e ações que elas estão elencadas e que poderão, a qualquer momento, 

surgir a necessidade e consta a rubrica aberta. Nós sabemos que esse orçamento ele não é 

suficiente, temos que buscar emendas, temos que buscar recursos a fundo perdido, assim como 

fizemos durante toda essa legislatura, que se não fosse esses fundos, fundo perdido para o 

Município essas emendas parlamentares, muitas obras e ações que aconteceram durante esse 

período, os quatro últimos anos, não teriam acontecido. Então é um, uma meta, é um projeto com 

metas audaciosas, né, mas que nós temos sempre que almejar mais, almejar mais para o 

município de Flores da Cunha, não se acomodar, ficar somente naquilo que pode, temos que ser 

ousados nesse momento. E tomara que o próximo ano tenha recursos, que não tenha mais a 
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pandemia, que a arrecadação volte a subir, com investimentos atrativos de novas empresas para o 

município de Flores da Cunha, com geração e renda e emprego, né, que isso é muito importante 

para o orçamento do Município de Flores da Cunha. Então muitas obras e ações vai muito 

também da habilidade de administrar o orçamento público do Município. É buscar recursos para 

fazer mais. E quando buscamos recursos para fazer mais, isso é importante para toda a população 

se sentir bem, à vontade, podemos investir mais em educação, saúde, em todas as pastas, né, 

desde que nós tenhamos capacidade, né, de buscar esses recursos. Era isso, Senhor Presidente. 

Sou totalmente favorável.  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, às pessoas que 

nos prestigiam na noite de hoje. Discutimos a Redação Final do Projeto de Lei 044, como todo 

ano é um dos principais projetos que esta Casa aguarda, que a nossa comunidade aguarda, que o 

Executivo aguarda a sua aprovação, a sua discutição nessa Casa, a sua discussão na Casa e trata 

de todos os investimentos que poderão ser realizados no ano de 2021 pelo próximo 

administrador, né, pelo, pelo próximo prefeito. Então são, são elencados em cada secretaria suas 

rubricas, né, Vereador Pedro, e nós pudemos olhar todos, né, algumas emendas foram incluídas 

no Projeto 044, que foram votadas na semana passada, mas o que a gente tem que ressaltar é sua 

importância, né? São, na soma total são muitos recursos que são necessários, né, não é de um, 

não é a receita de um ano só, mas estão aí previstas porque são necessidades, algumas 

necessidades, outras são precauções, são planejamentos que se precisam ter para a melhoria da 

vida dos nossos munícipes. Então o que cabe ressaltar era da importância mesmo do Projeto 044, 

o que estamos discutindo e logo mais votaremos, Senhor Presidente. Era isso. Muito obrigado!  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente! Na verdade, esse 

projeto não tem nada de extraordinário. É um projeto que já foi programado lá em 2017, no 

Plurianual, que é uma programação que o Executivo quando assume faz pros próximos quatro 

anos. Então pro ano de 2021, só resta a executar aquilo que não foi executado até o momento. 

Então só foi acrescentado aqui as emendas que a Vereadora Claudete fez na semana passada, que 

nós aprovamos. Lá em 2017, ninguém sabia que iria existir essa pandemia, essa, essa crise 

financeira em todo o país, então a arrecadação teve a tendência de baixar um pouco, mas não deu 

muita, muita mudança aqui no nosso Município. O Município conseguiu, dentro das suas 

atividades, cumprir as suas metas e, também, alavancar as grande quantidade de emendas do 

Governo Federal que veio pro Município, através do trabalho de todos nós Vereadores junto, de 

todas as bancadas, então eu não vejo nada de extraordinário. Somente nós estamos aqui 

aprovando o que já estava estipulado pro ano de 2021, com a inclusão dessas duas, três emendas 

que a Vereadora Claudete fez. Então eu também sou amplamente favorável.  

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

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

os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Redação Final ao Projeto de Lei nº 044/2020 

aprovada por unanimidade. 

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

Redação Final o Projeto de Lei nº 056/2020; para a Comissão de Finanças e Orçamento o Projeto 

de Lei nº 055/2020; para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e 

Direitos Humanos os Projetos de Lei Complementar 005 e 006/2020. Passamos então às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Pedro Sperluk.  

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Retiro, Senhor Presidente. 
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Pedro. Com a 

palavra Vereador Moacir Ascari.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, esse final de 

semana estivemos visitando alguma das obras, as que estavam em andamento na semana passada 

e as que deram andamento essa semana. A estrada Antônio Romano, também uma, uma 

pavimentação que há muito tempo, pavimentação não, abertura de estrada, né, que estava 

programada e pessoal já adquiriu, né, adquiriu a sua parte lá na participação e estão se 

mobilizando. Tivemos em São João, aonde foi praticamente concluída a primeira etapa, agora 

vai receber a camada, a base asfáltica, a base para depois a camada asfáltica. Estivemos também 

lá, junto à Parada Cristal, na BR-116 também, vendo as necessidades, né? E certamente a, feito 

uma determinada obra e ação, já surge a demanda de mais ações, né? Isso é, é normal. Então 

tivemos agora a votação das diretrizes orçamentárias. Queria dizer ao Vereador Clodo, que não é 

muitas outras obras e ações que não estavam previstas na LDO, na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias que foram incluídas durante esses três anos e foram executadas não contavam 

aqui, né? E outras estão aqui contempladas, não é somente as três emendas, né, porque durante 

esses três anos, dentro do Plurianual, né, no Plurianual, que é de cinco anos, quatro anos, que 

inicia agora para a próxima, né, esse Plurianual, certamente não, muitas ações, obras que 

aconteceram não estavam contempladas. Então além disso, foram incluídas as três emendas que 

votamos na última semana. Isso sim é verdade. Mas não tínhamos o orçamento, então temos que 

fazer conforme o orçamento. E o orçamento é conforme a arrecadação, previsão de arrecadação. 

Tivemos audiência pública aqui, né, que mostra o andamento da arrecadação do Município, no 

qual o Vereador também é membro, né, da Comissão de Finanças e Orçamento, então nós 

sabemos que as obras e ações é conforme o orçamento, e as diretrizes orçamentárias elas tem que 

acompanhar conforme a arrecadação nominal do Município, né? No mais, tenhamos uma ótima 

semana. Muito obrigado!  

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

Com a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado mais uma vez, Presidente! Cumprimentando, ainda 

em tempo, Secretário de Saúde, obrigado pela presença; comissão do hospital que também se 

encontra. Gostaria de concordar aí com as colocações do Vereador Pedro, quando ele comenta 

sobre a atuação da RGE aqui no nosso município. Eu resgatei aqui uma reportagem que saiu no 

jornal O Florense, no dia 22 de junho de 2018, e ela falava assim: falta de energia elétrica gera 

transtornos; moradores do bairro Colina de Flores enfrentam dificuldades no abastecimento, que 

tem acarretado diversos prejuízos, então esse era o título da matéria. E a resposta da RGE era: 

RGE diz que está com um plano de obras no município para modernização da rede. E também 

dizia: moradores enfrentam uma média de duas a três quedas de abastecimento por mês, então 

todo esse bairro ele é muito afetado. E nos últimos dias, com temporais, chuvas, ventos, é dar 

uma chuva e um vento, eles ficam sem energia elétrica. Há duas semanas atrás, eles ficaram um 

dia sem, quando voltou, voltou em meia fase e nada acontece. Nós tentamos também contato, 

Vereador Pedro, com os diretores, com os contatos que nós temos e nada acontece. Então 

acredito que seja realmente necessário uma avaliação para convocarmos RGE pra se fazer 

presente aqui novamente, para que a população também possa vir e cobrar resultados, porque 

como muito bem colocado, pagamos sempre a nossa conta, se atrasamos a nossa conta ela é 

cortada, mas a contrapartida também precisa ser cumprida. Então os moradores levantaram mais 

uma vez essa questão, chegaram na época a entrar com uma ação na justiça contra à RGE e, 

mesmo assim, nada aconteceu. Então acho que precisamos somar forças junto com a comunidade 

para que esse problema seja de fato resolvido. Então não sei se é questão do transformador, 

questão do abastecimento, o que que está acontecendo, eles precisam fazer uma avaliação o 

quanto antes, porque aí são equipamentos eletrônicos nas residências, também temos algumas 
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pequenas empresas nessa região e que muitas vezes não conseguem operar durante o dia por 

causa da energia estar aí com meia fase ou, ou sem a energia. Então acho que precisamos dar 

uma, um enfoque muito grande aí nessa, nessa atuação e somarmos força junto com a 

comunidade. Então fica aí novamente, juntamente com o Vereador Pedro, nosso apelo para que a 

Casa convoque aí a RGE para prestar esclarecimentos do abastecimento aqui no nosso 

município. No mais era isso. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos e desejar uma 

boa semana e uma boa noite.   

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

palavra Vereador Clodo Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Só gostaria de talvez 

acrescentar alguma coisa na fala do Vereador Samuel, que na verdade foram 70 pares de lixeiras 

que foram adquiridas nesse, nessa última licitação. Na verdade, teriam que ser 200, haja vista a 

demanda que tem, né, de pares. Mas vieram 70, somente pra repor os que foram danificados 

dessa última leva que vieram. E também dizer ao Vereador Moacir Ascari, que na verdade o 

Projeto de Lei 44 nós estamos unicamente falando da previsão pra 2021, nós não estamos 

falando do que já foi feito do passado, só do futuro. Então, então talvez o senhor esteja 

equivocado no seu comentário, mas também é válido. E também, eu quero comentar sobre a, o 

que foi declarado com relação ao Ideb, quero trazer aqui a notícia, boa, boa notícia de uma 

professora nossa, municipal, tem uma matéria no, no jornal Pioneiro da semana passada, 

destacando o importante trabalho realizado no, na escola municipal Tancredo de Almeida, de 

Almeida Neves. Então só salientando lá uma, na sala dela com 14 crianças, onde duas crianças 

não tinham acesso nenhum à internet, então a escola, através dessa professora e demais 

professores, numa turma do quinto ano, fizeram uma, uma campanha onde conseguiram 

arrecadar dois celulares, dois computadores e um notebook então, e mais 70 cesta básicas para 

serem distribuídas. Então é um trabalho de empreendedorismo que uma professora municipal fez 

por conta e risco próprios, com ajuda da escola, para beneficiar as crianças que na sala dela não 

tinham acesso à rede de internet no nosso município. Então destacar aqui o trabalho dessa 

professora, parabeniza-la pela atitude e pelo empenho dedicado nessa escola. Obrigado!  

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

Com a palavra Vereador Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente; Colegas Vereadores, 

pessoas que nos acompanham nessa noite; em especial, Vanderlei Stuani, o Secretário da Saúde, 

sejam todos bem-vindos. Falando ainda da RGE, alguns dias atrás eu trouxe a esta Casa a 

preocupação quanto às roçadas também, que não acontecem há muito tempo principalmente pelo 

nosso interior e que vem ocasionando todas essas queda de luz a qualquer mudança climática, a 

qualquer evento que, que aconteça os nossos munícipes sofrem a ausência da energia. Então já 

foi solicitado inúmeras vezes contatos, e que nem dizia o Colega César, as coisas não acontecem, 

então tem regiões que ficam bastante prejudicadas. Fizeram algumas, algumas reformas sim e 

isso a gente tem que reconhecer, mas muito falta ainda. Então como Comissão, a gente pretende 

na nossa Comissão, Presidente, na próxima semana, convocar novamente a RGE para que venha 

a esta Casa dar esclarecimentos e por que não realizou trabalhos que quando esteve aqui disse 

que o faria. Também quanto às lixeiras que foi comentado hoje, fui testemunha de um teste que 

fizeram aqui na Prefeitura, o Diego Piazza, da Universidade de Caxias do Sul, veio com a sua 

equipe para fazer a, o teste de resistência. As antigas suportavam um peso bem maior do que 

podia ser estipulado e o que regrava. As que foram compradas numa outra licitação elas não 

suportavam e quebravam. Então por isso que houve todo esse tempo, essa lacuna de falta de 

lixeiras no nosso município. Felizmente chegaram esses 70 pares e alguns lugares foram 

contemplados e estão sendo repostas gradativamente. Então acreditamos que, que nos próximos 
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dias sejam feitos mais aquisição dessas lixeiras. Também dizer que tivemos, no sábado, o dia da 

doação de órgãos mundial, né, então é, são gestos nobres que a gente vê de pessoas. A gente viu 

no, no jornal O Florense também, né, o irmão do Clodo Rigo, meu xará Ademir, que passou pela 

experiência, então é muito importante e é relevante também esse tema. E amanhã é o dia do 

coração, né? Então mais do que o nosso, um dos nossos principal órgão, que seja também o que 

nos guia a nossa mente, que nos guia para o nosso, nosso dia a dia. E agora que entramos nesse 

período eleitoral, quem sabe que a gente também, além da, da consciência, a gente haja com o 

coração. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

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

Presidência). Obrigada, Presidente; senhoras e senhores que ainda nos prestigiam nesta sessão. 

Também gostaria de comentar e fazer um agradecimento e parabenizar o trabalho realizado pelos 

nossos professores, que resultam aí numa melhoria há vários anos já dos índices do Ideb, que são 

os índices da educação básica do nosso, do nosso município. E dizer que na verdade não são só 

os investimentos, né, que são um diferencial na melhoria do, do Ideb do nosso município, 

principalmente o trabalho pedagógico realizado pelos nossos professores. Quando secretária de 

Educação, em 2011, nós fomos até São Paulo visitar um dos municípios que tinha o maior índice 

do Ideb do Brasil, com 8.4, e nós não vimos grandes investimentos naquelas escolas. Nós vimos 

um trabalho pedagógico diferenciado, que vem sendo feito desde 2009, anterior a isso também, 

mas talvez venha se falando mais desde 2009 em diante. Então a gente tem muito que agradecer 

os nossos professores, as direções das nossas escolas, o trabalho feito lá com os nossos alunos, o 

apoio dos pais e dos familiares que acompanham diariamente as atividades. É isso que tem feito 

diferença, né, no nosso município. As médias têm aumentado, a gente tem aí, eu quero fazer um 

destaque pra uma escola que não está nessa lista, que é uma escola municipal recém, recém 

municipalizada, que não fez a prova no ano passado porque não tinha o número de alunos 

suficientes, mas que tem uma média excelente nas séries finais, que é 6.8, e que ficou entre as 

três melhores do Rio Grande do Sul, ainda no ano de 2019, que era uma prova aplicada em 2018. 

Infelizmente, no ano passado, ela não pode realizar a prova, a gente espera que o ano que vem a 

gente possa também participar dessa menção. Isso não quer dizer que é, realmente é uma média 

que a escola tem, mas é um parâmetro, né, pra nós sempre buscarmos a melhoria. Também quero 

parabenizar a professora Patrícia, dá pra gente dizer o nome dela, Patrícia Borges Bisinella, que 

faz um excelente trabalho na escola Tancredo de Almeida Neves e, diante dela, agradecer o 

trabalho realizado pela grande maioria dos nossos professores. Ela cita aqui, que ela faz um 

trabalho individualizado com os alunos quando eles não conseguem acessar o Zoom naquele 

momento da aula. Eu conheço vários professores que fazem isso, que atendem os alunos 

individualizado, se não no horário, no turno da manhã, à tarde, fazem isso à noite, então nós 

temos é que agradecer o trabalho do nosso corpo docente de Flores da Cunha. E lamentar, né, a 

terceira e quarta morte por Covid no município de Flores da Cunha, acontecida ambas, uma na 

sexta-feira e uma no dia de hoje, pela manhã, né, se unir às famílias, né, que sofrem obviamente 

com a perda e, enfim, né, rezar por elas e pedir a Deus, né, que nos proteja dessa, dessa doença 

que veio e que a gente espera que já esteja indo embora, porque o número, né, de contaminados 

vem caindo e diminuindo graças a Deus no nosso município. Uma boa semana a todos, Senhor 

Presidente!   

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

Presidência). Obrigado, Senhor Presidente! Apenas pra, pra constar aqui também, para que os 

Vereadores fiquem informados, nós estivemos sábado, ali na Linha 80, com, quando houve ali 

uma, uma paralisação pelos moradores daquele, daquele local ali, onde é uma reta, as conhecidas 

casinhas da Toigo, né, antiga Toigo. Então pessoas amigas, morei naquele local, infelizmente 

tive um sobrinho atropelado e morto naquele, naquele mesmo local, onde o Moacir nos 

acompanhou naquele dia, né, ali no hospital. Então quando nos acionaram, que eles estavam ali 
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reivindicando algo que eles protocolaram nessa Casa, aonde me informaram como vereador 

sobre a necessidade, por ter uma ligação com os moradores do local onde eu morei por mais de 

dez anos ali na Linha 80, e onde nós encaminhamos ao Prefeito Municipal, anteriormente a isso, 

para que fosse feito alguma coisa ali dentro daquela situação. E o maior problema, o risco 

realmente é de acidentes que já aconteceram, graças a Deus tirando esse, do meu sobrinho, os 

acidentes foram apenas materiais, mas devido a uma reta, né, as pessoas sem consciência, essa é 

a palavra certa, sem consciência, não veem o risco que estão se colocando e colocando as outras 

pessoas. E infelizmente nós estivemos ali, junto com os moradores naquele momento, 

contribuindo, conversando com eles, né, sendo solidários sobre a necessidade que eles ali estão 

reivindicando, a Brigada Militar parou alguns motoristas e motoristas alcoolizados, e não apenas 

um, nem dois, nem três, foram alguns motoristas alcoolizados. Teve situações aonde que os 

brigadianos tiveram que se desviar para não serem atropelados, então nós vimos, não estou lhe 

repassando informação, vi com os meus olhos. Então realmente é, é uma reivindicação 

necessária, importante que seja feita, mas infelizmente como é do Estado, o Município 

infelizmente não tem essa condição. Mas como foi encaminhado e aprovado por esta Casa aqui 

para que aquela via seja repassada ao Município, então devido à pandemia houve toda essa 

paralisação, é talvez o momento que nós, como vereadores, façamos essa cobrança para que seja 

colocado em pauta, na Câmara dos Deputados, e repassado ao nosso Município, assim como foi 

a 814, né, que já é do Município. Não? Não foi passado ainda? Só, nenhuma ainda? Opa! Então é 

duas que tem que entrar na pauta aí, né, mas que seja feito. Então a gente agradece ali a 

comunidade pela compreensão do momento ali e reconhece a reivindicação e a presteza da 

Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros ali, foi muito rápido toda a ação e, também, a ação que 

eles irão fazer frente ao Daer para que isso seja feito talvez antes de ela ser municipalizada. 

Claro que eles colocaram ali todas as dificuldades e nós também estamos cientes da questão do 

próprio departamento do Daer, que realmente sem recursos, sem pessoas e sem vontade muitas 

vezes política que as coisas aconteçam. Muito obrigado! Uma boa noite a todos!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel. Mais 

alguma manifestação? (Nenhuma manifestação). Pois bem, encerradas então as manifestações 

pessoais, passamos aos Informes da Presidência. Na última quarta-feira, dia 23, participamos da 

reunião no Espaço Cultural São José onde nos foi apresentado o estudo de implantação da 

Unidade de Tratamento Intensivo do hospital Nossa Senhora de Fátima. O estudo foi 

apresentado pelo diretor-geral do hospital Geral, Senhor Sandro Junqueira, e contemplou o 

relatório com análise técnica e financeira para a implantação de Unidade de Terapia Intensiva. 

Este estudo leva em consideração duas etapas: a primeira delas, sendo os requisitos para a 

habilitação da Unidade de Terapia Intensiva; e o segundo, que aborda um levantamento de 

recursos físicos, humanos e financeiros para viabilizar a implantação desta unidade. Para a 

construção da Unidade de Tratamento Intensivo, estima-se um projeto com área de 360 m² e um 

investimento de R$1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais), estes valores 

referentes a estrutura física da unidade. Além dos equipamentos, somariam cerca de dois milhões 

a esta conta. Por fim, os custos operacionais para a manutenção de 10 leitos de UTI somariam 

cerca de R$2.629,00 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais) ao dia. Este relatório é base para o 

processo de discussão e decisão com todos os segmentos da comunidade, considerando que as 

informações permitirão a difusão do conhecimento, junto a todas as esferas do nosso município, 

e o entendimento da capacidade técnica e de recursos para uma futura implantação da unidade. 

Também compartilho com todos os senhores, Colegas Vereadores e público presente, que o 

Tribunal de Contas do Estado divulgou na última segunda-feira, dia 21, o resultado do estudo 

que avaliou a transparência dos portais da internet de todas as prefeituras e câmaras de 

vereadores do Rio Grande do Sul. O levantamento analisou o cumprimento da Lei de Acesso à 

Informação e das Leis Complementares Federais nº 101/2000 e 131/2009, que visam à 
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disponibilização de informações e instrumentos de transparência da gestão fiscal, a chamada 

transparência ativa. Foram avaliados 59 itens no site da Câmara de Vereadores de Flores da 

Cunha, que obteve 100% dos requisitos atendidos. Conforme o relatório disponível no portal do 

TCE do Rio Grande do Sul, foram avaliados estes 59 itens no site da Câmara, que atendeu a 

todos, alcançando 100% do índice. Importante destacar que a Câmara de Vereadores atualizou o 

seu site, tornando mais acessível a busca pelas informações. Os resultados da avaliação realizada 

pelo TCE-RS nos portais de transparência das prefeituras e das câmaras municipais pode ser 

acessado através do site do Tribunal de Contas do Estado. Antes de encerrar, gostaria de 

manifestar as nossas condolências a todas as famílias enlutadas, que perderam os seus entes 

queridos neste final de semana para o Covid-19. Com essas duas mortes, um homem de 53 anos 

e uma senhora de 85 anos, Flores da Cunha registra infelizmente quatro mortes pelo Covid-19. 

Fica aqui a nossa solidariedade e rogamos a Deus que conforte essas famílias em face a essas 

imensuráveis perdas. 

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 28 de 

setembro de 2020, às 19h30min.  
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