
 

Anais 2.595, da Sessão Ordinária do dia 05 de outubro de 2020. 274 

SESSÃO 2.595 – ORDINÁRIA 

05 de outubro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 05 de outubro de 2020, às 

18h09min. Cumprimento especial aos Colegas Vereadores, Colega Vereadora, ao público 

presente, candidatos, profissionais da imprensa, toda comunidade que nos prestigia pelas mídias 

sociais, através do nosso canal no Youtube; sejam todos bem-vindos! Antes da leitura dos 

expedientes, gostaria de salientar que a partir de hoje, e ao longo deste mês de outubro, usaremos 

em nossas lapelas o laço rosa. O Outubro Rosa é uma campanha mundial de conscientização que 

tem como pressuposto alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do 

diagnóstico precoce do câncer de mama. A Câmara de Vereadores está engajada nesta luta. 

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 103/2020, que solicita espaço nesta Casa para exposição do Relatório de Gestão 

Municipal da Saúde referente ao 2º quadrimestre, em audiência pública, juntamente com o 

Conselho Municipal da Saúde.  

Ofício nº 104/2020, que encaminha os Demonstrativos Contáveis relativos ao mês de agosto de 

2020 e os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária referentes ao 4º bimestre de 2020, 

para conhecimento dos Vereadores.  

Convites do Prefeito Municipal para participar da inauguração da pavimentação asfáltica da 

estrada Cristiano Pan, no distrito de Mato Perso, no dia 17 de outubro de 2020, às 11:00 horas, 

na capela São Vitor; para a inauguração da pavimentação asfáltica da estrada de Santa Justina, 

no distrito de Otávio Rocha, no dia 24 de outubro de 2020, às 11:00 horas, na comunidade de 

Santa Justina; e para a inauguração da pavimentação asfáltica da estrada dos Pandolfi, no distrito 

de Mato Perso, no dia 1º de novembro de 2020, às 11:00 horas, na gruta Maccari.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Resolução nº 006/2020, de autoria do Presidente João Paulo Tonin Carpeggiani, que 

“Cria Comissão Especial destinada a realizar estudo e revisão da Resolução nº 03, de 02 de 

outubro de 1996 - Regimento Interno”.  

Indicação nº 102/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciados os reparos necessários nas paradas de ônibus no distrito de 

Otávio Rocha.  

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Cerimonial do Palácio Piratini, que encaminha convite para a abertura oficial da 

Expointer Digital 2020 e desfile dos Grandes Campeões, no dia 02 de outubro de 2020, às 11:00 

horas, no endereço digital fornecido por e-mail.   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Secretário Ademir 

Barp. Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Desde já, retorno a palavra ao Senhor Vereador Ademir Barp. 
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VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham, a imprensa, pessoas que nos acompanham no nosso 

canal. Protocolei nessa semana, junto ao Executivo Municipal, para que sejam providenciadas os 

reparos necessário nas paradas de ônibus no distrito de Otávio Rocha. Essa indicação prende-se 

ao fato de que os passageiros de transporte coletivo e escolar municipal utilizam destes locais e 

solicitam providências e reparos devido ao vandalismo e à depredação que ocorre em alguns 

pontos. Em virtude da pandemia, o problema se agravou. Então como não está acontecendo o, a 

maioria dos transporte, principalmente das escolas, o que está acontecendo às vezes em algumas 

paradas é a depredação, é o vandalismo. Então a gente solicita ao Executivo, acreditamos que já, 

nos próximos dias, sejam feitos os reparos principalmente a, tem uma especial, um abrigo ali na 

Linha Nova Brasília, que sofreu com vândalos e foi parcialmente danificada. Então a gente 

solicita ao Executivo a atenção nessas paradas de ônibus do nosso distrito. Então por hoje era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

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

Encerrada as inscrições do Pequeno Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a ausência do Vereador César, então, desde já, transfiro a 

palavra à Vereadora Claudete Gaio Conte.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Muito boa-noite a todos! Um cumprimento ao 

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

Vereadores, servidores da Casa, imprensa, a todos que estão nos acompanhando, candidatos a 

vereadores, público presente. Utilizo este espaço para prestar uma breve homenagem ao jornal O 

Florense, pelos 34 anos de atividade, levando a informação até a casa do nosso munícipe. Desde 

o surgimento do alfabeto e da escrita, o homem vem desenvolvendo maneiras para conseguir 

expandir o conhecimento. Foram séculos de desenvolvimento para chegarmos à era da cultura 

em massa e das tecnologias da informação, que continua disseminando o conhecimento pelo 

mundo em diversos tempos e espaços. Os meios de comunicação surgem da necessidade humana 

de se expressar, sendo instrumentos importantes designados para difundir a informação entre os 

cidadãos. É inegável o papel que a mídia sempre teve na sociedade. E seja por meio da fala, da 

escrita, televisionada ou virtual, a mídia é de total importância para a manutenção de um estado 

democrático de direito, uma cultura essencial para a democracia. Apesar dessa nova era 

tecnológica digital provocar grandes mudanças na maneira como repassamos e recebemos 

informação, o jornal é insubstituível e sobrevive dia após dia. Sendo um dos meios de 

comunicação mais antigos, o jornal impresso é um meio imprescindível para que a sociedade 

tenha informações de qualidade, que a informação chegue ao leitor de maneira ética, 

transparente e principalmente de maneira responsável. Em época de pandemia, que aconteceu no 

mundo todo, a informação se fez, mais do que nunca, totalmente necessária. Os periódicos e as 

informações nelas contidas para a sociedade mantiveram sua importância, levando a informação 

com credibilidade, responsabilidade e segurança. Como todos os outros setores, este meio de 

comunicação também precisou se adaptar à nova normalidade e ampliou para a plataforma 

digital. O jornal O Florense, meio de comunicação presente em nosso município desde o dia 

quatro de outubro de 1986, comemora 34 anos de existência. Com circulação quase sempre 

semanal, O Florense conta atualmente com uma equipe de profissionais qualificados que fazem a 

informação chegar com qualidade na casa de cada cidadão assinante. Quero me utilizar uma 

parte do texto do Carlos Raimundo Paviani, na última edição do jornal O Florense, quando ele 

fala que três valores são essenciais para a atividade jornalística: a liberdade, a objetividade e a 

credibilidade. A liberdade, garantida em nosso país pela Constituição, é a base da democracia. 

Não existe democracia sem liberdade de expressão. Os veículos de comunicação conseguem esta 
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liberdade quando sua sustentação econômica se dá por uma pluralidade de financiadores, sejam 

eles assinantes ou anunciantes. Por isso, quando uma empresa anuncia, ela não está apenas 

apresentando o seu produto, marca ou serviço, mas também contribuindo para a sustentação e 

liberdade econômica e de expressão de um veículo de comunicação. A objetividade é aquela que 

permite, na atividade jornalística, dar atenção e foco aos fatos, ou seja, no que acontece, no que é 

real. Por isso ela se contrapõe ao que chamamos de fake news ou notícias falsas. É um conceito 

difícil, pois ele convive com a perspectiva de que as interpretações dos fatos podem ser múltiplas 

ou diversas e, por isso, a necessidade de ouvir diversas fontes. É, portanto, a busca pela 

objetividade, uma tentativa permanente do fazer jornalístico, nem sempre alcançada de modo 

pleno. A credibilidade é o fator mais importante para um veículo de comunicação. E seu alcance 

se dá com o tempo. O fato de o jornal estar completando 34 anos é porque tem garantido, ao 

longo deste período, ter credibilidade. Assim como a objetividade, ela é uma conquista 

permanente, através da verificação dos fatos e suas versões, passando confiança ao leitor. O 

jornalismo tem função de informar à população tudo aquilo que é de interesse público. Também 

deve ser como um canal plural de exposição e debates de ideias. E nesse contexto, eu vejo que o 

jornal O Florense cumpre sua função social exercendo o jornalismo sério e de qualidade, traz 

cultura por meio de suas colunas, dá voz ao leitor e está sempre inovando, a fim de produzir um 

material que atenda às evoluções tecnológicas e ao padrão de qualidade cada vez mais alto que o 

leitor exige. E um dos assuntos de grande interesse público são as eleições municipais que de 

alguma forma envolve todos os cidadãos. Eu quero agradecer a Júlia, ao Rouglan também e os 

seus contatos, por terem possibilitado reviver um pouco da história das eleições em Flores da 

Cunha, que eu penso e eu acredito que é motivante, que é empolgante, que é encantadora pra 

quem gosta de política como eu. E ao meu ver, todos deveriam se envolver, porque é através de 

nossas escolhas que as ações acontecem ou deixam de acontecer. Nós fizemos um levantamento 

das eleições municipais que o jornal O Florense acompanhou com cobertura especial a partir do 

ano de 1988, primeira eleição acompanhada pelo jornal. Pelo site do Tribunal Superior Eleitoral 

que conseguimos acessar dados sobre as eleições municipais a partir do ano de 1992, e todos os 

dados contidos no levantamento foram retirados do mesmo. (Exibição de imagens através da 

televisão). Então ali, nós vemos as eleições de 1988, a primeira imagem do jornal O Florense das 

eleições em 1988. São as capas, a última edição, né, a grande maioria é da última edição. A 

manchete: “Esta é a cédula oficial”. Apresentava a cédula de votação que nós ainda, né, 

escrevíamos, assinalávamos. Dois foram os candidatos que concorreram nas eleições municipais 

de 1988: Raul Bigarella e Alberto Walter de Oliveira. Oliveira ganhou a eleição e assumiu o 

mandato de quatro anos. Depois nós temos a imagem das eleições de 1992. Na manchete: “O 

futuro de Flores da Cunha nas urnas”. Três candidatos à Prefeitura de Flores da Cunha nas 

eleições de 1992: Heleno Oliboni, Oscar Francescatto e Renato Cavagnoli. Renato Cavagnoli 

ganhou as eleições com 4.707 votos. Eleições de 1996: “Chegou a hora de decidir”. Heleno 

Oliboni e Renato Cavagnoli, Renato Cavagnoli foi à reeleição, concorrem nas eleições 

municipais de 96. E Heleno Oliboni vence com 62,41% dos votos. Às vezes o site aparecia com 

o número de votos e às vezes com a porcentagem. Então um pequeno troca de informação, a 

minha assessora, Heleno Oliboni e Ângelo Araldi. Mas o vencedor Heleno Oliboni. Eleições de 

2000: “Quatro anos em três teclas” era a manchete.  Jorge de Godoy e Heleno Oliboni na corrida 

para a Prefeitura de Flores da Cunha. E Heleno Oliboni vence as eleições com 45,50% dos votos. 

Nós vemos as fotos, né, a tecnologia e as imagens muito diferentes do que são apresentadas no 

jornal hoje. Ali também nós conseguimos acompanhar a evolução, né, das imagens da 

tecnologia. Eleições de 2004, na manchete: “Voto decide futuro dos florenses”. Três candidatos 

disputavam o pleito nas eleições municipais de 2004, Renato Cavagnoli, Jaime Tonet e Nei 

Carlos Manosso. “Multidão comemora volta de Cavagnoli”, com 50.04% dos votos, as 

manchetes. A partir daí, nós já temos depois o jornal da, da eleição, né, Júlia, que é a edição 

extra. Eleições de 2008, na manchete: “É hora de escolher”. Dois candidatos concorreram ao 
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cargo de prefeito nas eleições municipais de 2008: Renato Cavagnoli e Ernani Heberle. “Flores 

decide mudar”, na edição extra. Ernani Heberle vence com 9.170 votos. Eleições de 2012, essa 

que eu tive o prazer de participar na majoritária também: “Campanha encerrada: hora de 

decidir”. Três candidatos na disputa, sendo uma mulher pela primeira vez na história de Flores 

da Cunha: Heleno Oliboni, Giovana Ulian e Lídio Scortegagna. Flores, e aí então, na edição 

extra, “Flores se une a Lídio”, com 7.128 votos, 37,69% dos votos, que possivelmente é o que 

vai acontecer na eleição que se aproxima, né, porque com três candidatos, os votos são bastante 

disputados. E nas eleições de 2016: “Continuidade ou renovação”. Pela segunda vez, Flores tem 

uma candidatura, uma candidatura de mulher à prefeita: Roberta Verdi e Lídio Scortegagna, que 

foi em busca da reeleição. E aí, na edição extra: “Vitória expressiva”. Lídio Scortegagna é 

reeleito com 13.916 votos. Nós não temos a foto dos três candidatos da, da eleição deste ano, do 

ano de 2020, mas todos nós sabemos que nós temos três, né, candidatos também. Uma disputa, 

como já coloquei, que vai ser bastante difícil. Se apresentam dois candidatos que são colegas 

nossos, Moacir Ascari, César Ulian; vice do Moacir Ascari também é nosso colega, Samuel de 

Barros Dias; e Ernani Heberle, que também volta a concorrer na disputa pelo cargo de prefeito 

municipal. Uma eleição que vai ser difícil. Como já coloquei aqui em outras, em outras 

momentos, eu penso que o candidato eleito não chega a 40% da intenção de votos, então é muito 

importante que nós tenhamos uma eleição respeitosa nas ideias, na apresentação dos nossos 

projetos, né, porque o eleito ele precisa governar, e ele vai governar para todo o povo florense, 

então precisa ter com certeza o respeito de todos. E aí, nós vimos um pouco da trajetória e da 

importância, como estava falando, da história do jornal O Florense, o quanto é importante nós 

termos uma notícia séria, uma notícia com credibilidade, uma notícia que traz a verdade para o 

público. E este ano, na eleição deste ano, a informação, os meios de comunicação são muito 

essenciais, tanto rádio quanto o jornal. Nós aqui, em Flores da Cunha, nós não temos televisão, 

né, o que é uma pena, mas nós teremos pela frente aí cinco debates, né, três debates a prefeito, 

dois debates a vice, acho muito importante a população conhecer as propostas de cada candidato. 

Também conhecer os seus vices, né, porque os vices, afinal de contas, eles serão os substitutos 

do prefeito, devem conhecer o projeto, devem conhecer o plano de governo, conhecer o nosso 

município, saber, né, que poderão estar assumindo o cargo de prefeito na ausência do prefeito. 

Então é de uma, é uma, um importante momento de toda a população poder acompanhar. Eu 

penso que os meios de comunicação devem divulgar, com muita expressividade, todos os 

debates que deverão acontecer para que a população possa realmente acontecer. Nesta semana, já 

acontecem algumas entrevistas. Hoje deve estar acontecendo com o candidato César Ulian; 

amanhã, com o Moacir Ascari; e depois de amanhã, com o candidato Ernani Heberle. Importante 

que a população assista, acompanhe e façam as suas análises e, enfim, tome as melhores 

decisões. E pra finalizar, eu quero parabenizar mais uma vez o jornal O Florense, que em seus 34 

anos de atuação conquistou o seu espaço e, hoje, é um sinônimo com certeza de credibilidade 

para Flores da Cunha. Uma boa semana a todos e muito obrigada!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete 

Gaio Conte. Desde já, passo a palavra então ao Vereador Ademir Antonio Barp. 

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

Carpeggiani, Vice Scarmin, Colegas Vereadores, Vereadoras, pessoas que nos assistem nessa 

noite, servidores, imprensa; os que nos acompanham no nosso canal no Youtube, do Youtube, 

sejam todos bem-vindos! Hoje é dia cinco de outubro e que é dia nacional das microempresas. 

Em face disso, resolvi trazer a esta Casa algumas informações sobre as microempresas do Rio 

Grande do Sul, e falar sobre o Pronampe. Criado pelo Governo Federal para destravar 

financiamentos durante a crise do coronavírus, o Programa Nacional de Apoio às micro e 

pequenas Empresas de Pequeno Porte, o Pronampe, deslanchou no Rio Grande do Sul, mas os 

recursos se esgotaram e a demanda persiste. Segundo o Ministério da Economia, foram 
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assinados 28 mil contratos no estado, e segundo maior do Brasil, atrás apenas de São Paulo, 

somando 1,78 bilhão, bilhões em auxílio financeiro. No país, o Pronampe disponibilizou dezoito 

bilhões e setecentos milhões de reais, que resultaram em duzentos e dezessete mil operações de 

crédito. Conforme o Ministério, o limite total foi atingido e o órgão se compromete a ampliar o 

programa. No último dia 15, o Senado aprovou aporte extra de doze bilhões, chancelado pela 

Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. À espera da sanção presidencial, a ampliação é 

defendida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae. A 

avaliação é de que a iniciativa foi positiva, mas insuficiente. O desafio, segundo o diretor-

superintendente da entidade no estado, André Vanoni de Godoy, é acelerar os trâmites e garantir 

a verba o mais rápido possível. Com base nas pesquisas do Sebrae, estima-se que existam cerca 

de 290 mil empreendedores precisando de ajuda no Rio Grande do Sul. O governo acertou a 

mão, especialmente em relação ao custo desse financiamento, tanto que, em 20 dias, o dinheiro 

evaporou. Isso é sinal que deu certo. Fazemos votos de que esses recursos sejam de fato 

suplementados. Já temos quatro meses de pandemia. Muitos empresários, seis meses de 

pandemia. Muitos empresários infelizmente ficaram pelo caminho, mas ainda tem bastante gente 

lutando para sobreviver. Desde que a Covid-19 se instalou e fulminou a atividade econômica, 

negócios de menor envergadura enfrentaram uma série de obstáculos para acessar empréstimos e 

evitar a falência. O governo federal chegou a lançar outras opções de crédito na tentativa de 

garantir capital de giro e pagamento de salários para, mas, na prática, nenhuma dessas funcionou. 

No caso do Pronampe, aprovado em abril, sancionado em maio e regulamentado em junho, o 

resultado foi diferente, devido aos fatores principais: a adoção de taxa de juros abaixo das 

praticadas no mercado e vinculação a um fundo garantidor para cobrir riscos, o que atraiu mais 

bancos e abriu o leque de oportunidades. No Rio Grande do Sul, a entrada de instituições como 

Sicredi e Banrisul na lista, em meados de julho, deu capilaridade ao programa e ajudou a 

alavancar os resultados. Só no Sicredi foram fechados seis mil e setecentos contratos, no 

montante de 273 milhões. Já o Banrisul, somou cerca de nove mil operações com valor de 39,5 

mil, atingindo 354 milhões. Recebemos propostas de onze mil empresas e conseguimos atender 

nove mil, de forma ampla, dentro da disponibilidade que se tinha. Dessas nove mil, dois mil 

envolveram varejistas e outros serviços, cerca de mil beneficiaram hotéis e restaurantes e 650 

atenderam ao setor de construção. Assim que for liberado novo aporte, estamos prontos a 

retomar as operações, reforça o diretor de crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires. 

Empreendedoras como Lisia Nunes, de 43 anos, integra o grupo de 28 mil pequenos negócios 

contemplados com essa oportunidade. Proprietárias da cafeteria, aberta em maio de 2019, no 

bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, elas já tentaram aderir a outros programas do 

governo, mas não conseguiram em razão das exigências envolvidas. A situação ficou tão 

complicada que as sócias tiveram de entregar o ponto e cogitaram fechar o negócio em 

definitivo, até que surgiu então o Pronampe. Dois dias depois de deixar a documentação na 

Caixa Econômica Federal, no início de julho, o dinheiro, cerca 20 mil, estava na conta e o 

sentimento foi de alívio, pra mais um negócio que beirava a fechar. Então o Pronampe veio em 

boa hora e a desburocratização de todo o processo para se buscar esse, esses recursos, esses 

aportes foi facilitado. Foi bem rápido. Usamos o valor para quitar dívidas com juros mais altos. 

Valeu a pena, porque vamos começar a pagar esse empréstimo em 2021. Agora estamos focando 

no delivery, e a situação está melhorando a cada dia. Se der certo, esperamos reabrir mais um 

outro salão no ano que vem. Mas o que é Pronampe? Criado pela União, o Programa Nacional de 

Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte é uma linha de crédito destinada a 

microempreendedores individuais, os MEIs, e micro e pequenas empresas, com faturamento 

anual até 4,8 milhões em 2019. O objetivo é ajudar os empresários a superarem a crise 

desencadeada pela pandemia. Então foi mais um, uma ação do Governo Federal para essas 

pequenas empresas. Os custos e prazos. A taxa é composta pela Selic mais 1,25% ao ano, e o 

prazo de pagamento é de 36 meses, incluindo oito meses de carência para pagar a primeira 
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parcela. O alcance no país. O valor disponibilizado foi de 18,7 bilhões; contratos assinados: 

217.850; e o valor contratado foi os 18,7 bilhões. Os estados com maior volume de contratos 

são: São Paulo; o Rio Grande do Sul vem em segundo, com 28.261 contratos e um bilhão, 

setecentos e oitenta milhões investidos aqui no Rio Grande do Sul para os nossos 

microempreendedores; depois vem Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Então percebe-se que 

o sul e o sudeste foi o que mais buscou recursos porque tem talvez a maior quantidade de 

empreendedores e microempreendedores nessas regiões desses três estados. Das 27 unidades da 

federação, o Rio Grande do Sul ocupa a segunda posição em número de operações e o terceiro 

lugar em recursos liberados pelo Pronampe. Então uma grande notícia, uma boa notícia para 

todos os nossos empreendedores do Rio Grande do Sul que buscaram de forma menos 

burocrática esse auxílio dos, do Pronampe, desse plano do Governo Federal. Então um outro 

assunto também que a gente tem se acompanhado, conversando com a Secretária Ana Paula 

Zamboni, da Secretaria de Educação, ela, buscamos algumas informações sobre, sobre obras nas 

escolas e principalmente nos ginásios de esportes, então ela, ela fez questão de nos passar o que 

foi feito nos últimos, nesses últimos meses aqui, mesmo sendo durante essas pandemia. Então os 

investimentos feitos em obras e melhorias no nosso município, a infraestrutura das escolas 

municipais e, também, a constante manutenção que a estrutura das escolas recebem anualmente. 

Então obras já licitadas que começarão ainda este ano, a ampliação da escola São José e 

andamento com a licitação de mais de setecentos e oitenta mil reais. E no ano de 2018 então, 

houve a construção do ginásio de esportes naquela escola, a escola São José. O piso no saguão 

da escola Tiradentes, 79 mil reais; a ampliação do refeitório e cozinha da Irmã Tarcísia, 300 mil 

reais; parquinho da escola São José já instalado, 17 mil reais; novo espaço de convivência na 

escola Tancredo de Almeida Neves, 450 mil reais; ginásio na escola Rio Branco, um milhão, 

seiscentos e noventa, e assim, todas as escolas da rede municipal irão possuir o seu ginásio. 

Então já está sendo licitado e vai ser construído ali na Linha 100 também esse ginásio, no valor 

de um milhão, seiscentos e noventa. Destacamos em, que em todas as escolas recebem a 

manutenção o ano todo, em todos os espaços escolares e no ginásio de esportes. Essas 

manutenções são pinturas, consertos, trocas de equipamentos para que todos tenham plenas 

condições de ofertar educação de qualidade, é o que diz a nossa Secretária. Então a gente está 

levando aqui, para o conhecimento de todos essas informações. E uns que também me ocorre 

agora aqui e a gente gostaria de falar, que também foi realizado toda a troca do telhado do 

ginásio Carlão, lá em Otávio Rocha, no ano de 2018, e aquele ele é em convênio do clube com a 

comunidade escolar lá da Francisco Zilli, então foi feito toda a troca daquele telhado também 

pela Prefeitura. Também falar do Outubro Rosa, que é tão importante para as nossas mulheres, 

né, na prevenção. Um parabéns ao jornal O Florense, pelos 34 anos de atividade plena, trazendo 

todas as informações, como a gente viu nossa Colega que trouxe a parte das eleições, que esse 

ano também ocorre e a gente sabe da importância que todo esse tema tem para o nosso 

município. Então mais uma vez parabéns pelos 34 anos, na pessoa do Rouglan, leve o nosso 

abraço ao Paviani, toda a sua equipe do jornal O Florense. Concedo o meu tempo final ao Colega 

Vereador Moacir Ascari. Era isso. Uma boa semana e uma boa noite a todos!  

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

já cumprimentado, Bassani, meu amigo Jordão; Rouglan, jornal O Florense. Retomando aqui 

pronunciamento da Vereadora Claudete em, me lembro muito bem, que em dois mil e, 2011 

fazia nesta Casa uma sessão solene em homenagem aos 25 anos do jornal O Florense, né? Já 

naquele tempo, 25 anos, já era uma eternidade, né, então 34 agora. Nós queremos parabenizar o 

jornal O Florense, na pessoa do Carlos Paviani, seu diretor, por ter levado adiante o sonho. 

Sonho que hoje a gente vai buscar nos jornais O Florense, nas encadernações aqui da Casa e tem 

a história contada. Muitas vezes ela se perde, né, no celular, no Face, nas, se perde, mas o escrito 

está lá, o registro continua, e quantas pesquisas foram feitas. Para qualquer finalidade, jornal O 

Florense sempre ele é uma consulta, né, até pra rever assuntos passados, né, assim como a 
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Vereadora colocou aqui. Aí, em 2016, então foi, também fiz uma moção de congratulações ao 

jornal O Florense, pelos 30 anos de fundação, né? E também, em 2016, foi concedido, por minha 

indicação, a medalha Mérito Florense ao diretor Carlos Paviani. Então eu acredito que uma 

pessoa que fica à frente de um jornal O Florense, de grande expressão no município de Flores da 

Cunha, por 34 anos, então, né, Vereador Samuel, eu acho que nós temos que parabenizar a toda a 

equipe do jornal O Florense que faz, que faz um excelente trabalho, né, de divulgação. E muitas 

vezes é claro não contenta a todos, mas a informação está aí, fica registrada, né, pra vida. Quem 

sabe as pesquisa, né, que elas são feitas depois então pra reviver um pouquinho da nossa história. 

Então parabéns aos 34 anos do jornal O Florense. No dia de ontem, então, comemoramos o dia 

de São Francisco, Presidente, padroeiro dos animais, né? Então que todo o ano tinha a bênção 

dos animais na praça, então esse ano, devido a pandemia então eu acredito que tenha sido a 

bênção geral pra todos os animais. Só o Jordão precisava carregar o caminhão de tantos animais 

que tem lá, né, Jordão? Então não dava pra fazer o acúmulo na praça como a gente fez, né? Mas 

que bom que a bênção foi estendida a todos. Também com muito orgulho no dia de ontem, né, 

não é sempre que se faz 88 anos, minha mãe acabou completando ontem 88 anos de vida, né? A 

gente sempre sabe o esforço que uma mãe faz quando cria 8 filhos, né, que tem muitas perdas 

pelo caminho e chegar a essa idade ainda lúcida e, e atenta, né, a tudo o que acontece ao seu 

redor, com a evolução na tecnologia nos últimos anos, né, que nós mal acompanhamos, né, então 

calcula quem tem essa idade. Então parabéns, eu gostaria, ontem comemoramos essa data tão 

importante que nunca a gente esquece, né, esquece da mãe, quem sofreu tanto, né, para chegar. 

Então os idosos pra mim tem o maior respeito, porque são eles que fizeram a diferença e 

continuam fazendo a diferença na nossas vidas, né? No mais uma boa semana a todos, um abraço 

a cada um!   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Agradeço, Vereador Ademir Barp, 

Vereador Moacir Ascari. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos ao intervalo 

de cinco minutos para organizarmos a pauta da Ordem do Dia.  

ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei Complementar nº 005/2020, que “Dispõe sobre a estrutura administrativa do 

Poder Executivo Municipal de Flores da Cunha e dá outras providências”. Solicito ao Secretário 

que faça a leitura (do resultado) dos pareceres das comissões em que este projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

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

e Direitos Humanos: Favorável. 

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

está à disposição dos Colegas Vereadores. 

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

nos prestigiam esta noite. Na noite de hoje, então, estamos discutindo e apreciando o Projeto 

05/2020, projeto esse que dispõe sobre a estrutura administrativa tendo como efeito prático a 

extinção dos cargos em comissão ou funções gratificadas, com o intuito de adequar a legislação 

municipal. Então para que fique claro pras pessoas que não, não acompanharam, não, não, não 

sabem do que se trata, nós temos um projeto que é um projeto, é uma lei, a Lei 1.502 de 1991, 

aonde foram criados esses cargos ou essas funções gratificadas, né, e no mês de dezembro de 

2019 o Município de Flores da Cunha ele recebeu por intermédio da Procuradoria Geral de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, aonde tinha um, um parecer que o Município de Flores 

da Cunha tinha que extinguir esses cargos. Mediante esse, essa notificação o Prefeito Municipal 

de imediato, no mês de janeiro, fez um projeto e enviou para esta Casa no dia 19 de fevereiro de 
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2020, então o Projeto de Lei Complementar 01/2020, aonde esse projeto ele criava atribuições 

aos cargos. Então esse projeto entrou na Casa no dia 19 de fevereiro de 2020 e ficou parado, né, 

por muito tempo nesta Casa. No dia 10 de julho de 2020, o Prefeito Municipal recebeu uma 

Adin, então é uma Ação Direta de Inconstitucionalidade e já votada por unanimidade pelos 

desembargadores do estado do Rio Grande do Sul, então uma Adin, quando o Município recebe 

já votada pelos 20 desembargadores do estado do Rio Grande do Sul, só coube ao Prefeito 

Municipal enviar a esta Casa um pedido de retirada ao Projeto 01 que eles tinham enviado no 

mês de fevereiro, porque este projeto não andou e não foi votado. Então esse projeto que nós 

estamos discutindo agora, que estou, na verdade não é nada mais, nada menos do que acatar, nós 

estamos acatando uma ação, uma Adin, aonde os desembargadores do estado do Rio Grande do 

Sul já votaram e já decidiram, nós só temos que acatar, até o dia 10 de outubro esses cargos têm 

que estar extinto no Município de Flores da Cunha. Esses, esse não é só o Município de Flores 

da Cunha, foram outros 108 municípios junto que foram notificados no estado do Rio Grande do 

Sul e estão com o, passando pelo mesmo problema. Então a partir de hoje o Município perde 16 

funções gratificadas e 14 cargos (Interferência do Presidente: Para finalizar!) em comissão, 

Senhor Presidente. 

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

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

seus votos à medida que forem confirmados. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei 

Complementar nº 005/2020 aprovado por unanimidade. 

Está em pauta o Projeto de Lei Complementar nº 006/2020, que “Altera o Art. 34 da Lei 

Municipal nº 1.502, de 14 de novembro de 1991, e revoga a Lei Complementar nº 157, de 02 de 

abril de 2020”. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) dos pareceres das 

comissões em que este projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

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

e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. O projeto de 

lei complementar está em discussão. (Nenhuma manifestação). Projeto de Lei Complementar nº 

06 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 

Complementar nº 006/2020 aprovado por unanimidade. 

Está também em pauta o Projeto de Resolução nº 004/2020, 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”. 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.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. O projeto de 

resolução está em discussão. (Nenhuma manifestação). Projeto de Resolução nº 04/2020 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 Resolução nº 004/2020 

aprovado por unanimidade. 
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Encerrada a pauta da Ordem do Dia, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final o Projeto de Resolução nº 06/2020; para a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 055/2020. Passamos, 

então, para as  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

Vereadores, Vereadora Claudete; todos os funcionários da Casa; todos que nos acompanham 

nessa noite, não vou citar nomes aqui pra não, não esquecer de alguém. Uso desse espaço, 

Presidente, para parabenizar o jornal O Florense pelo seu 34 anos de atuação no nosso município 

e faço minhas as palavras bem colocadas da Nobre Colega Vereadora Claudete, dentro da 

história realmente o jornal O Florense ele além de ter uma função extremamente social e 

informativo no nosso município, também é uma memória, né, uma memória da nossa história, 

memória de fatos e ações que acontecem no nosso município e, por sua vez, nós buscamos, né, 

esses relatos, essas informações através da memória. Então realmente parabenizando o seu 

diretor, toda a sua equipe, todos que passaram pelo jornal O Florense que estão passando por 

uma grande transição, né? Sabemos que o papel registrado ali é importante e ainda vai perdurar 

por um tempo, mas agora entrando na questão da era digital isso também se torna uma grande 

mudança importante no formato em que nós estamos sendo inseridos, né, e se inserindo nessa 

questão da informação. E o jornal O Florense não está perdendo tempo, percebemos que eles 

também estão ativos nessa questão, aonde nós estamos recebendo diariamente as, as reportagens, 

né, do jornal O Florense, não apenas agora guardando uma edição semanal, mas também as 

informações que estão chegando não vou dizer em tempo real, mas em tempo bem mais breve 

nesse sentido. Então um parabéns ao jornal O Florense. Também parabenizando a atitude que 

nós estamos tendo dentro do nosso município como candidatos que estamos aí colocando o 

nosso, andando na rua, conversando com as pessoas, parabenizando a comunidade que tem nos 

recebido muito bem e tem sido um nível de, um nível de receptividade muito bom. Então a nossa 

comunidade, dentro dessa mudança eleitoral deste ano, né, uma, uma, uma eleição diferente, 45 

dias, uma eleição dentro de, o final de uma pandemia ou dentro de uma pandemia, como assim 

entender, recebemos e estamos vendo que a comunidade quer conversar, a comunidade quer 

trocar ideia, a comunidade quer fazer as suas avaliações e quer fazer as suas críticas e estamos 

sendo muito bem recebido em todos os sentidos, inclusive nas críticas. Eu acredito que isso faz 

parte da democracia, sabermos também ouvir o sim, ouvir o não dentro desse processo, então eu 

parabenizo a nossa comunidade de Flores da Cunha. Muito obrigado, Senhor Presidente. Uma 

boa-noite a todos e boa semana! 

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

a palavra Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente. Na verdade voltando um pouquinho ao 

jornal O Florense, agora vai ter, acho que no próximo mês a TV florense, né, também que é um, 

é um novo instrumento, uma nova, uma nova ferramenta, né, conversando com o diretor do 

jornal, então, através das mídias sociais aí então vai ter também essa nova ferramenta, né? Então 

parabenizar mais uma vez pela iniciativa, né? E os momentos são de modernização e jornal O 

Florense sempre acreditando na sua maneira de transmissão das informações. Também 

parabenizar... É tosse alérgica, tá, Presidente? Cada semana estou fazendo o meus testes aí pra 

ver se está tudo em dia, né, porque como a gente vai até às pessoas, né, nesse momento de 

campanha a gente tem que estar prevenido, mas pra prevenir também as pessoas que conversam 

com a gente. Parabenizar a comunidade de São Cristóvão que ontem teve também aquela, o 
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tradicional, né, vai lá, pega o menarosto, leva pra sua casa, né, confraterniza em casa. Então é 

um tipo de menarosto diferente, que é no forno, né, que a comunidade acaba fazendo lá que 

também fica um prato delicioso, né, é muito saboroso. Então parabenizar mais uma vez. No 

mais, tenhamos uma ótima semana. Muito obrigado!    

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

Com a palavra Vereador Clodo Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Uma boa-noite aos Colegas 

Vereadores, Vereadora; à imprensa, na pessoa do Rouglan, parabéns lá ao jornal; demais pessoas 

que nos assistem na noite, sejam todos bem-vindos! Senhor Presidente, hoje, iniciamos nessa 

semana iniciamos o Outubro Rosa, muitas pessoas se manifestando, muitas entidades se 

manifestando e me chamou a atenção uma frase que uma amiga me mandou que diz assim: “Não 

adianta iluminar prédios e pontos turísticos de rosa, se uma mulher não consegue marcar uma 

mamografia no SUS”. Então eu acho que é uma preocupação sim, que nossos governantes em 

nível nacional tenham consciência disso. Não é porque agora é o mês do Outubro Rosa, né, que 

se intensifique as, as ações e depois se abandone, né, eu acho que esse, tem que ser uma 

constante. Então gostei da frase que essa pessoa me mandou, que é até um alerta pra nós, como 

entes públicos, pra cada vez mais cobrarmos essas ações. E nós recebemos aqui na semana 

passada o hospital Nossa Senhora de Fátima fazendo a demonstração dos seus resultados, o 

balancete. Há 15 dias atrás nós tínhamos recebido aqui o pessoal, as entidades da Fenavindima, a 

diretoria, né, apresentando também o seu balancete. Então eu faço aqui uma sugestão, o Senhor 

como Presidente dessa Casa, autoridade máxima dessa Casa, que pudesse fazer o mesmo convite 

que o Senhor fez em nome desta Casa para o hospital Fátima, que o Senhor fizesse o convite 

para o Executivo Municipal vim fazer a prestação de contas da Fenavindima também. Porque na 

exposição do jornal, não da sexta-feira passada, na semana anterior tem números aqui que não 

fecham. Na exposição de motivos aqui do Prefeito Municipal, apresentando gastos de um 

milhão, oitocentos e sessenta e seis mil com a festa, sendo praticamente ó aqui, ó setecentos e 

noventa e oito em investimentos e um milhão e sessenta e sete demais custos com a festa. 

Somado a isso, as despesas que a Fenavindima, a Associação Fenavindima apresentou, nós 

temos aqui um gasto que foi divulgado no jornal de um milhão e seiscentos, mas se você pegar 

um milhão, oitocentos e sessenta e seis que o Executivo apresentou mais os seiscentos e poucos 

mil que a Fenavindima apresentou o custo da feira vai pra dois milhões e quatrocentos, e não um 

milhão e seiscentos que está declarado aqui. Então nós precisamos que o Executivo Municipal 

venha até aqui apresentar suas contas, apresentar esses oitocentos mil de investimentos, quais 

foram os investimentos declarados, especificados pra que nós conseguimos chegar aqui num 

valor real do que foi gasto na festa, entre investimentos que estão aí, que pode ser usado e outros 

custo (Interferência do Presidente: Para concluir!) que houveram. Obrigado, Senhor Presidente!  

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

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

Também quero me reportar ao jornal O Florense, parabenizar Vereadora Claudete pelo, pelo 

levantamento histórico das eleições no município de Flores da Cunha, né, deu aí pra sentir até 

saudades aí do, do passado, né, arrepiou, né, Vereadora? Então, Rouglan, leva o nossos parabéns, 

cumprimento, né, o jornal O Florense tem uma grande importância no município de Flores da 

Cunha social, cultural, né, e a gente vê também na história aí com todo esse material 

digitalizado, né, muita coisa eu sei que quando as entidades do município ou o próprio Município 

precisa ir buscar, né, eles acabam indo lá no jornal ou buscando nessa parte do que já tem 

digitalizado. Então nossos parabéns ao Carlos Paviani e a toda a equipe, a todos os colaboradores 

que passaram também durante todo esses anos aí que estiveram fazendo com que esse jornal, 

com que a empresa, com que o jornal O Florense, né, fizesse, chegasse até os 34 anos e 
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desejamos mais 34. A gente sabe que o mundo digital vem, vem, vem alterando essa forma de 

gerar notícias, mas o jornal ele tem uma grande importância no nosso município. Toda a sexta-

feira, né, a gente sabe que a comunidade fica só esperando sair o jornal. Então o nossos parabéns. 

E falando, só pegando um gancho do Colega Vereador Clodo quando fala da Fenavindima, 

acredito que pode, possa fazer um requerimento, Clodo, mas também o Prefeitura fica no mesmo 

prédio da Câmara de Vereadores, pode ir lá visitar o Jorge lá, o Jorge vai te entregar tudo o que o 

Senhor, tudo o que o Senhor precisar, isso aí é tudo, é público, está à disposição de todos os 

vereadores e da nossa comunidade. Tudo o que foi investido no parque ou na festa está tudo à 

disposição. E é bem tranquilo, é como eu faço quando eu tenho alguma dúvida, eu vou lá no 

Executivo, as Secretarias estão de portas abertas, os Secretários estão lá também para receber e 

para dar explicações para quem tiver alguma dúvida. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado e uma boa semana a todos!  

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

Presidência). Obrigada, Presidente; Colegas Vereadores; senhoras e senhores que ainda nos 

prestigiam. Como eu gosto muito de, de política e da participação, eu procuro ler sempre os, os, 

textos e, enfim, os temas debatidos principalmente no, no período eleitoral. Então nessa edição, 

quando eu encontrar, eu sou um pouco cri-cri, né, quando eu encontrar alguma coisa que eu 

considero que está um pouco diferente eu vou fazer o meu comentário, que eu acho que isso é 

salutar e importante. Nós temos a página aqui das primeiras atividades em busca do voto dos três 

candidatos, as fotos estão muito parecidas, bacana, mas no texto eu percebi uma diferença. 

Todos os três candidatos, inclusive os candidatos a vice-prefeito, aparecem a idade de cada um, 

apenas o César Ulian não aparece a idade dele, né, ele tem 37 anos, deveria estar aparecendo 

aqui, aparece que ele, que nasceu em 1983, os outros todos... Talvez seja proposital, mas, enfim, 

um candidato com 37 anos deveria estar aqui aparecendo no jornal, porque em todos os outros 

candidatos, no texto, aparece a idade de cada um. Bem, no mês da prevenção do câncer como 

mulher também gostaria de deixar, fazer o meu comentário, né? Nós temos, segundo os dados no 

Brasil, 5 mulheres são vítimas de câncer, são detectadas com câncer a cada hora, 134 novos 

casos por dia. É um dado bastante alarmante no Brasil, eu penso que é um tema que deve ser 

prioridade nas agendas das famílias, mas também dos municípios e do país como um todo. 

Porque perder uma mãe, né, muitas vezes a gente perde mães por causa de uma doença que pode 

ser diagnosticada com antecedência, mães de filhos pequenos, famílias que estão começando, 

isso é muito triste. Então penso que isso deve fazer parte da agenda não só das famílias, mas dos 

municípios, né, dos estados, enfim, dos país, para que a gente possa cuidar das nossas mulheres 

não só no mês de outubro, né, mas agora que aconteça então uma grande divulgação, né, que é 

muito importante. E que São Francisco, né, nos ilumine, abençoe a todos durante a próxima 

semana. Uma boa semana a todos, Presidente!  

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

Presidência). Obrigado, Presidente! Só pegando o gancho aqui da Vereadora Claudete, a Senhora 

primeiro faz um discurso, elogia o jornal e, logo em seguida, a Senhora vem e acha uma crítica 

do jornal. É interessante. E só pra lembrar a idade não faz a pessoa, o que faz a pessoa são os 

seus atos, por isso que talvez não tenha sido importante colocar a idade do nosso candidato. E 

também ao Vereador Éverton Scarmin eu acho, também é engraçado a situação que vocês 

colocam, o Senhor coloca. Porque quando uma entidade vem aqui apresentar contas eu sou um 

que sempre questiono, faço perguntas, que é o meu direito, é o, de questionar, mas muitos dos 

nossos Colegas só elogiam, só falam que é isso, que tem que ter transparência, que tem que vim 

aqui, prestação de contas, mas no momento que a gente pede uma prestação de contas a resposta 

é sempre a mesma, é só se dirigir até a Prefeitura. Eu não preciso, se eu quiser eu olho no Portal 

de Transparência, mas e o público lá fora que não tem acesso? Semana passada não tinha uma 

professora fazendo rifa, ajuntando recursos pra comprar computador pras crianças que não 
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tinham acesso a, ao computador. Tem muitas pessoas que não tem acesso à informática. Então é 

importante, é dever do Município, do Executivo vir aqui e prestar contas, nada mais que isso. Eu 

acho que pode sim essa Casa fazer esse pedido em nome da Casa, se o Senhor não quiser fazer, 

eu posso fazer requerimento em nome da Comissão de Finanças, mas eu tenho certeza que o 

meus Colegas, o Vereador Fera e o Vereador Samuel não vão aceitar. Então por isso que eu pedi 

que o Senhor fizesse em nome da Casa, que aí é todos os vereadores juntos pedindo pro 

Executivo vim prestar contas, eu acho que é nada mais anormal na situação que eu fiz esse 

pedido. E era isso. Quero desejar uma boa semana a todos e boa noite! 

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

Presidência). Senhor Presidente. Eu acho que o Vereador Clodo Rigo ainda não aprendeu as, as, 

as funções do vereador. Fazer requerimento, de fazer pedido de prestação de contas, de ir até os 

órgãos competentes do Executivo Municipal, né, Vereador isso é papel do vereador, é 

fundamental. E as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo no dia de hoje, elas podem 

ouvir da sua boca, usando a tribuna, né, e falando os números. O Executivo, o Senhor pode fazer 

um requerimento, é papel fundamental do vereador, o Senhor fique à vontade assim como foi no 

transporte. É que o Senhor entende, muitas vezes, as notícias distorcidas, né, e nós queremos é 

dar transparência a toda a sua dúvida que tem quanto ao Executivo. O Secretário da Fazenda 

sofreu um acidente, ele está afastado, mas o Senhor faça um requerimento solicitando. As outras 

são entidades que receberam dinheiros público, elas são obrigadas a vir prestar. O Executivo, se 

o Senhor fizer requerimento ele é obrigado a lhe responder durante 15 dias, o Senhor pode fazer. 

Então esse é o papel do vereador. Inclusive todos os papéis, toda a transparência que tem no 

Portal de 100% de todo o Executivo Municipal e a Câmara que atingiu no último ano de Portal 

de Transparência 100%, está à disposição. Quantos computadores que o Senhor acha que, o 

papel, o professor hoje é uma ferramenta de trabalho, certamente ele tem que ter a ferramenta de 

trabalho. E a criança, quem não gostaria de estar na escola? A partir do dia 28 agora parece que 

vai reiniciar a voltas às aulas. Qual é o pai e qual é a mãe que não quer ver seu filho na escola? 

Então isso é papel do Executivo para que, o quanto antes retornarem à escola, dentro do 

distanciamento social, dentro da segurança mínima exigida, né, para que o nossos filhos voltem à 

escola. Mas quanto a isso o Senhor fique tranquilo, o Senhor pode ir lá no Executivo a hora que 

o Senhor quiser, o Senhor é um vereador, fiscal, fiscalizador de todas obras e ações do Governo. 

Portanto, Vereador Clodo, eu convidaria o Senhor, se não for sozinho ou convidar nós, nós 

vamos junto, pegamos os papéis e analisamos pra lhe tirar toda e qualquer dúvida existente 

quanto a organização. Quanto as perguntas das pessoas que vem aqui, é o papel do vereador. Não 

adianta vir aqui só criticar, porque eu sou oposição ou sou situação, eu acho que é o papel do 

vereador também fazer esse pedido, esse questionamento a toda as pessoas que vem na Câmara 

de Vereadores. Isso é o papel do vereador. No mais, uma boa-noite!   

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

Encerradas as Explicações Pessoais na noite de hoje, então passamos aos Informes da 

Presidência. Gostaria de lembrar aos Colegas Vereadores, público presente que amanhã, dia seis 

de outubro de 2020, às três horas da tarde, teremos um momento muito importante e único na 

Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes. Nesta oportunidade estará reunido um Tribunal 

Eclesiástico Diocesano nomeado para esta causa, com a presença de representantes do Vaticano, 

com o intuito de realizar a sessão pública de encerramento do processo sobre o presumido 

milagre atribuído à intercessão do venerável Frei Salvador Pinzetta. Com esta sessão, o processo 

de beatificação do religioso capuchinho, natural do nosso estado, se direciona aos últimos 

encaminhamentos, para tornar o nosso querido Frei Salvador nosso, por adoção. Morou por 

muitos anos em Flores da Cunha, que ele possa se tornar um santo. Gostaria de lembrar 

novamente a todos os Colegas, público presente, para a apresentação do relatório, audiência 

pública para apresentação do Relatório da Gestão de Saúde, referente ao 2º quadrimestre de 
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2020, que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 08 de outubro, às 17:00 horas e, também, 

haverá igualmente a transmissão pelo nosso canal no Youtube. Antes de encerrar, gostaria de 

parabenizar o nosso Colega Vereador Samuel de Barros Dias, que estará de aniversário na 

próxima quarta-feira, dia 07 de outubro. Desejo em seu nome, Vereador, muita saúde, 

prosperidade e alegrias. Também lembrando que a próxima sessão ordinária que deveria ser na 

próxima segunda, em virtude do feriado, então, de Nossa Senhora Aparecida ela será transferida 

para a próxima terça-feira, dia 13 de outubro, às dezoito horas, né? Que a Nossa Senhora sempre 

continue rogando por nós, pelo nosso país, por esta Casa e pela nossa comunidade. Também 

lembro, no dia de hoje, conforme já mencionado pelos Colegas Vereadores deixar aqui os 

parabéns em nome desta Casa Legislativa ao jornal O Florense, por 34 anos de informação e de 

qualidade, deixando sempre, fazendo o seu resgate histórico junto aos nossos munícipes, a nossa 

comunidade. E também hoje, dia 05 de outubro de 2020, comemoramos 32 anos da promulgação 

da nossa Constituição Cidadã. Lá em 1988, a Assembleia Constituinte, com a redemocratização 

do nosso país então, depois de muitos anos de ditadura, foi celebrado então a, a nova constituição 

que ela, ela é chamada de cidadã justamente por ter a participação efetiva de todos os, os, os 

parlamentares da época. Então, o então deputado Ulysses Guimarães, né, que, saudoso deputado 

que foi o responsável, junto a ele 558 parlamentares, foram responsáveis pela Constituição que 

está em vigor até o dia de hoje. Muitas emendas, muitas modificações, mas é importante lembrar 

o quão jovem ainda é nossa democracia, né?                     

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

05 de outubro de 2020, às 19h20min. Muito obrigado a todos! Tenham uma ótima semana! 

 

 

Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani  

Presidente 

 

 

Vereador Ademir Antonio Barp  

1º Secretário 

 

 


