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SESSÃO 2.596 – ORDINÁRIA 

13 de outubro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 13 de outubro de 2020, às 

18h12min. Cumprimento muito especial a todos os Colegas Vereadores, Colega Vereadora, ao 

público presente, aos profissionais da imprensa, candidatos, comunidade que nos prestigia pelas 

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

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 105/2020, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 007/2020, que “Altera o 

Anexo IV: Mapa 04: Sede Urbana Municipal - Zoneamento e os Artigos 43, 50 e 55 da Lei 

Complementar nº 149, de 26 de setembro de 2019, que institui o Plano Diretor Municipal de 

Flores da Cunha”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação do Projeto de Lei nº 055/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que “Autoriza 

a transferência de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no 

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

R$1.197.293,00”.  

Substitutivo nº 01 ao Projeto de Resolução nº 003/2020, de autoria do Vereador João Paulo 

Tonin Carpeggiani, que “Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento da Ouvidoria Parlamentar 

da Câmara Municipal de Flores da Cunha”.  

Projeto de Lei nº 057/2020, de autoria do Vereador Éverton Scarmin, que “Institui a Semana do 

Turismo no município de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 103/2020, de autoria do Vereador Samuel de Barros Dias, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de containers de lixo seletivo e orgânico na rua 17 de Julho, próximo ao 

número 1.828, na localidade do bairro União. 

Indicação nº 104/2020, de autoria do Vereador Samuel de Barros Dias, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de um redutor de velocidade na estrada da Restinga, em propriedades de 

Jussania Stuani e Silvino Pagno. 

Indicação nº 105/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que indica ao Prefeito Municipal o 

conserto do calçamento localizado na rua das Hortências, em frente à residência nº 2.460, no 

loteamento Zuppa, em Nova Roma, conforme imagens anexas.  

Indicação nº 106/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que providencie, junto às empresas de prestação de serviços de fornecimento de luz, 

água, telefonia, internet e outros, a substituição das nomenclaturas que foram dadas 

provisoriamente nas vias do interior pelos nomes oficiais, conforme constam nas leis municipais. 

Moção nº 007/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que apresenta Moção de Repúdio 

pela falta de comprometimento da empresa Rio Grande Energia (RGE) pelos serviços prestados. 

Requerimento nº 054/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer a prorrogação pelo 

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

sobre o Projeto de Lei nº 056/2020, que “Consolida, no município de Flores da Cunha, a 



 

Anais 2.596, da Sessão Ordinária do dia 13 de outubro de 2020. 288 

legislação que dispõe sobre o Comércio Ambulante e a Prestação de Serviços Ambulantes nas 

vias e nos logradouros públicos”. 

Requerimento nº 055/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer a prorrogação pelo 

prazo de 45 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

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

Municipal de Flores da Cunha”.  

Requerimento nº 056/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa uma relação 

que contenha os nomes de todos os funcionários em cargos comissionados que foram e que serão 

exonerados, a partir de março do corrente ano, bem como o motivo para tais exonerações. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Emater de Flores da Cunha, que convida para participar da inauguração da 

agroindústria familiar de doces Casa Dal Bó, no dia 30 de outubro de 2020, às 15:00 horas, na 

propriedade de Dirceu Avelino Dal Bó & Família, na comunidade de São João.  

E-mail do Presidente da Associação Comunitária Fenavindima, que encaminha a relação 

completa e atualizada com os nomes e contatos dos membros da Associação e, também, o termo 

de compromisso que a Associação estará assinando juntamente com os candidatos a prefeito, a 

fim de garantir a realização de pelo menos uma edição da festa no mandato do candidato eleito.     

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Desde já, passo a palavra ao Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Desejo uma boa-tarde ainda, ainda temos 

o sol, a todos os presentes; Secretário da Saúde; à imprensa; demais pessoas que se fazem 

presentes. Gostaria apenas de defender aí uma indicação feita através de uma reivindicação de 

um, moradores aí do, da rua das Hortências, no loteamento Zuppa, em Nova Roma. (Exibição de 

imagens através da televisão). A residência que fica aí nesta, neste endereço, que é inclusive do 

senhor aquele que acabou sendo atropelado aí no, na rua Antônio Soldatelli, e tem uma 

deformação na entrada da casa dele, então agora com a restrição de, de locomoção ele acaba 

tendo dificuldades de entrar aí porque acabou tendo uma imperfeição bem na frente da, da casa 

dele e impossibilita dele entrar aí, a locomoção dele agora, neste período, que está um pouquinho 

mais dificultosa aí. Então a gente pede, dentro do possível. Tive informações também que parece 

que hoje já passaram aí pra dar uma analisada neste, neste ponto, então que bom e pedimos que 

o, na maior brevidade aí também possam dar esse atendimento aí pra essa caso tão específico e 

tão necessitado que se encontra. Então no mais era isso. Obrigado, Presidente!   

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

palavra Vereador Pedro Sperluk.  

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

demais que nos assistem nesta noite. Eu uso esse espaço também para falar um pouco da minha 

moção de repúdio contra a RGE, né, a qual está deixando a desejar o atendimento para com o 

nossos florense aqui, muita falta de energia, muita demora pra atender o nossos, o nosso povo, 

né, que assim necessita. E já fizemos também um pedido pra, para a grande comissão para que 

seja feito mais uma audiência pública, para que a RGE venha a ter mais responsabilidade com o 

nosso povo de Flores da Cunha. Porque nós pagamos uma luz a preço de ouro, né, que a gente já 

se falou aqui, uma empresa que nem brasileira é e eles deixam a desejar o nosso atendimento 

para o povo de Flores da Cunha. Então mais uma vez eu estou aqui pra defender essa, esse 
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repúdio, porque se faz necessário que eles dão o merecido atendimento para o nosso povo 

florense. Muito obrigado, Senhor Presidente!  

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

palavra Vereador Ademir Antonio Barp.  

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

Vereadora; pessoas que nos acompanham, em especial Vanderlei Stuani, nosso Secretário da 

Saúde; sejam todos bem-vindos! À imprensa, o Rouglan. Protocolamos nessa semana a 

indicação número 106, aonde solicitamos ao Prefeito Municipal que providencie, junto as 

empresa de prestação de serviço de fornecimento de água, luz, telefonia, internet e outros, a 

substituição da nomenclatura que foram dadas provisoriamente nas vias do interior pelos nomes 

oficiais, conforme já consta nas leis. Muitas são as contas de prestação de serviços que os 

moradores recebe aonde constam os endereços com “nome fantasias”, quando as vias já possuem 

nomenclatura oficial, através de lei municipal. Portanto, a fim de regularizar o endereço dessas 

pessoas com os nomes oficiais, para que fique adequado à legislação, solicitamos que o Poder 

Executivo faça uma avaliação junto à comunidade, principalmente no interior, para saber quais 

os endereços que precisam ser alterados. E, posteriormente, interfira junto às empresas de 

prestação de serviço para que providencie corretamente a substituição desses nomes aos 

endereços para postagem de cobrança de serviços, a fim de constar não apenas o nome oficial, 

mas evitando assim a duplicidade do endereçamento nos documentos de pessoas físicas e 

jurídicas. Então há muitas, há muitas ruas, muitas vias, muitas estradas no nosso interior que 

possuem um nome, um nome meio, meio que provisório, fictício e são endereçadas as contas, 

principalmente da, de, de luz da RGE e elas já continuam com o, aquele nome mesmo tendo um 

nome oficial já, inclusive protocolados e votados nesta Casa. Então a gente solicita ao Prefeito 

Municipal que providencie junto essas empresas, para que possamos evitar mais confusão e a, 

unificar os endereços dessas pessoas, principalmente no interior, aonde também há empresas 

instaladas e há dificuldade de entrega e o endereçamento completo e para ser retirado produtos, 

enfim, causa muitos transtornos a duplicidade de endereços, então a unificação ela é necessária. 

Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!     

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Ademir 

Antonio Barp. Encerradas as inscrições do Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Desde já, passo a palavra ao Vereador Éverton Scarmin.  

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

Vereadora; às pessoas que nos prestigiam na noite de hoje; Secretário, Vanderlei Stuani; à 

imprensa. Quero, na noite de hoje, me reportar ao Projeto de Lei 057, projeto que foi lido pelo 

Secretário Ademir Barp, então para que possamos, no município de Flores da Cunha, instituir a 

Semana do Turismo no município de Flores da Cunha. Então nada mais é do que ter uma semana 

dedicada para que os empreendedores do setor turístico do município de Flores da Cunha, para 

todo o trade turístico que ele possa estar nesta semana envolvido, junto com o Poder Público, nas 

discussões, avaliações e nas melhorias, né, num planejamento para que no mínimo toda a, em 

todo o ano isso possa acontecer junto com o Conselho do Turismo também do município de 

Flores da Cunha. Então, Flores da Cunha possui uma riqueza de elementos para serem 

explorados e divulgados para alavancar o município. Possui uma economia bastante forte, mas 

sua característica essencial é a beleza da terra e a simplicidade da sua gente. Um aspecto 

relevante do município é a preservação das tradições culturais herdadas dos imigrantes, 

fundamentadas na, na língua talian, na gastronomia, na música, na religiosidade, nos usos e 

costumes e nos demais elementos da cultura da imigração. Além do mais, né, temos os nossos 

roteiros turísticos, a nossa uva, o vinho, o suco de uva, espumantes e os derivados. Portanto, a 
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ideia é promover, durante a Semana do Turismo, a discussão do tema em seus vários âmbitos, 

juntos aos demais diversos públicos-alvo: empresários, lideranças da cadeia produtiva do 

turismo, público interno, instituições de ensino superior, a sociedade em geral. Com o intuito de 

aprimorar os debates sobre este importante segmento do turismo, sugere-se criar a Semana do 

Turismo, ouvindo as partes interessadas, para junto criarmos um conjunto de intenções, 

diretrizes, normas e estratégias para o turismo, com o propósito de alavancar e dar continuidade 

ao desenvolvimento das atividades turísticas em nosso município. Durante a realização da 

Semana do Turismo podemos contemplar diversas ações, né, exemplos: workshops, palestras, 

debates, ações de endomarketing, apresentação de cases de sucesso, entre outros. No município 

de Flores da Cunha temos um potencial turístico de, em abundância. Através da Semana do 

Turismo, com o auxílio da população, pretendemos fomentar cada dia mais e contribuir 

efetivamente para as políticas públicas voltadas para o turismo. Há anos nós, nós falamos que 

Flores da Cunha, né, na época que eu estive como Secretário também diziam que era, era a bola 

da vez, né, o município de Flores da Cunha. Muitas pessoas às vezes acabam questionando e 

acham que isso depende do Poder Público e não é verdade. O Poder Público está aí, está aí para 

auxiliar, mas o, o turismo ele depende essencialmente é do empreendedor, é do pequeno 

produtor, é que as vinícolas, Jordão, estejam com as portas abertas, que os restaurantes estejam 

abertos. O turista ele está aí todo o final de semana, principalmente o turista está no nosso 

município procurando novidades, querendo conhecer a nossa estrutura, os nossos pontos 

turísticos. Durante a semana nós temos o turismo de negócios e o turismo de negócios é muito 

forte no município. Então a gente sabe que hoje com o Conselho do Turismo, o Conselho do 

Turismo ele já existe há muitos anos e por um bom tempo ele ficou, acabou sendo desativado, 

então a partir de 2013, né, foi retomada o Conselho do Turismo no município de Flores da Cunha 

e eles vêm auxiliando o Poder Público nas ações a serem tomadas, né, para melhor estar 

divulgando e melhor estar o atendimento no, na área do turismo no município de Flores da 

Cunha. Acredito que com essa ação, e aí cabe aí, agora, à Secretaria de Turismo, ao Prefeito 

Municipal verem qual a melhor época do ano isso acontecer, né? E então é uma semana que ela 

vai ficar marcada, né, então com certeza as entidades, o trade turístico nessa semana ele poderá, 

poderá estar auxiliando o Poder Público nas ações a serem tomadas durante o próximo ano ou 

durante aquele período de tempo até o próximo encontro para assim melhorar, né, melhorar... 

Um exemplo pode ser em sinalizações turísticas, né, eles podem estar auxiliando nesse ponto, né, 

no trevo, no trevo da Linha 80, no trevo de São Gotardo, no trevo do Rondelli, né, nós 

precisamos melhorar a sinalização turística e dessa forma, com esse auxílio, não que não o façam 

já hoje, né, a gente sabe que as pessoas ligada estão sempre envolvidas junto à Secretaria do 

Turismo, né, mas é uma semana que vai ser focada e vai fazer as pessoas trabalharem mais e 

pensarem mais e com certeza vai ajudar a engrandecer ainda mais esse potencial que nós temos 

muito grande no município de Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente. Agradeço a atenção 

de todos aí, muito obrigado. Boa noite!     

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Éverton 

Scarmin. Neste momento, transfiro a Presidência desta Casa ao Vice-Presidente, Vereador 

Éverton Scarmin, para fazer uso do tempo no Grande Expediente. 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Concedo o tempo de quinze minutos ao Colega 

Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani.   

VEREADOR JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Boa noite, Presidente; boa noite, 

Colegas Vereadores, Vereadora; público presente; candidatos; Secretário de Saúde, Vanderlei 

Stuani; profissionais da imprensa; sejam todos bem-vindos na noite de hoje, também quem nos 

acompanha através das mídias sociais pelo nosso canal no Youtube. O conceito de liberdade 

sempre esteve ligado a ideia do livre arbítrio. Ou seja, todos nós temos o poder de decidir sobre o 

nosso destino. Contudo, por mais antigo que essa concepção seja ela, e ela é, e ela data lá da, da 
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Grécia antiga, houve uma grande mudança daqueles tempos pra cá. Hoje a liberdade ela é 

entendida na esfera individual e não na coletiva, ou seja, lança-se sempre o olhar sobre o 

indivíduo e não sobre a coletividade. Com isso, ao invés da liberdade no singular passamos a ter 

liberdades no plural, pois cada indivíduo tendo sua liberdade nós temos inúmeras liberdades. Há 

um ditado popular também que diz que o direito de um termina quando se inicia o direito do 

outro. Pois bem, e como se chega nesse limite, né? O ex-ministro da Suprema Corte dos Estados 

Unidos Oliver Holmes dizia, fazendo um eufemismo a esta frase que acabei de dizer, que o 

direito de eu movimentar o meu punho começa quando eu acerto seu queixo, Vereador. Regra 

semelhante, porém, sem esse sarcasmo e a grosseria logicamente, é referenciada inclusive na 

bíblia, a qual o que nos ensina apóstolo Mateus, sempre diz que não faça ao outro o que você não 

gostaria que fosse feito a você. Esse princípio supremo é reconhecido como a regra de ouro, a 

regra da boa convivência, a regra do respeito, a regra das boas relações em sociedade. Nós somos 

indivíduos que nos relacionamos, nos inter-relacionamos cotidianamente através do nosso 

trabalho, nas nossas famílias, no nosso emprego, na, na entidade de educação, enfim, são várias 

relações e nós pertencemos a um ciclo maior chamado sociedade. Eu faço essa introdução 

porque todos nós certamente fomos pegos de surpresa com os acontecimentos decorrentes no 

último final de semana, né, na última sexta-feira. E nós observamos que uma série de 

manifestações, principalmente nas redes sociais e hoje mais do que nunca os Senhores Colegas 

sabem bem, estamos passando por outra campanha, cada vez mais é um ambiente de discussão, 

de intolerância, de falta de respeito. Não se tem o princípio da empatia, todo mundo sai atirando 

pedra. Deus nos acuda, alguém vai acertar, né? Porém, a questão de liberdade ou não, penso e 

este é meu juízo pessoal, não se trata do que a gente pôde observar no final de semana. 

Algazarra, briga, confusão, bebedeira. Não me parece razoável pensar que isto seja divertimento, 

uma diversão saudável. E eu não estou aqui julgando a diversão de um ou a diversão de outro. O 

princípio que a gente volta a ter discussão aqui nessa Casa e compartilhar, porque é algo que 

inclusive respinga na Câmara de Vereadores, pois certamente os Senhores de forma indireta 

foram todos, nós fomos todos citados como a Câmara não faz nada pra coibir esse tipo de, de, de 

situação. Nós não temos poder de polícia, Colegas Vereadores, comunidade e sociedade. Nosso 

papel aqui é buscar, junto as autoridades competentes, pra que possam agir nos momentos 

necessários e zelar pela segurança, pela integridade inclusive física das pessoas que estão lá na, 

no, na praça. Então me parece que hoje os conceitos estão meio deturpados, está um pouco 

confuso o que é diversão ou o que não é. Penso que tenha inúmeras formas de se divertir sem a 

gente invadir o direito da pessoa que está do nosso lado. Sem precisar recorrer à polícia inclusive 

que certamente tem outras prioridades além de coibir a questão do, dessas algazarras. Nós 

viemos, sempre vivemos aqui cobrando, né, a, inclusive a questão do turismo no nosso 

município, sempre pedindo, né, a conscientização da comunidade é algo que tem toda a relação. 

Passem num dia depois de um, de um, de uma noite de balbúrdia e de, de, de algazarra na praça 

pra ver o jeito que ela está. É perigo acho até a gente se cortar com os cacos de vidro que tem na, 

na praça. Então é um apelo que eu, na condição de vereador, faço, porque eu acredito que 

sociedade nós somos um conjunto de pessoas. No momento em que cada um faz a sua parte ou 

busca fazê-la da melhor forma possível e ninguém aqui é perfeito, todos temos os nossos erros 

certamente, as nossas falhas, mas no momento que a gente julgar pensando no bem comum pelo 

menos, né, em passar esse tempo de descontração, diversão, é justo, o direito é de todos, friso 

novamente, mas que por favor não se infrinja o direito da outra pessoa. Porque novamente as 

forças policiais serão acionadas, serão recolhidos veículos, serão recolhido bebida, vai ter 

Conselho Tutelar certamente, enfim, eu acho que a gente deveria já ter passado desse tipo de 

discussão nesta Casa. Porque além de qualquer coisa, acima de tudo a educação, todos nós 

precisamos da educação, de boas, de bons costumes e, certamente, vem de berço. Muitos dos 

pais desses jovens que estavam na praça, ao ver depois o que aconteceu certamente devem ter 

repreendido os seus filhos. Com a melhor das intenções, pra que justamente não ocorra mais 
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isso. As pessoas não aguentam mais no Centro, né, os moradores e são pessoas que trabalham, 

são pessoas que precisam descansar e elas têm os mesmos direitos e deveres das pessoas que 

estão usando a praça pro seu próprio divertimento. São duas esferas distintas, mas que elas 

coexistem. E nós penso, na condição de vereadores, o nosso papel que nos é cobrado eu acho que 

é garantir, de certa forma, a harmonia entre os interesses tanto daqueles que querem descansar 

quanto aqueles que querem se divertir de forma organizada, sem balbúrdia. Então nesse mesmo 

ínterim eu entrei em contato com o capitão Tonatto nesse final de semana, conversei com ele e 

acima de qualquer coisa eu coloquei a Câmara à disposição. Eu disse capitão, que que a Câmara 

pode fazer pra auxiliar os senhores, pra auxiliar a polícia, a Brigada? Ele ficou muito sentido em 

ter que reagir dessa forma, porém não se viu de outra forma pra coibir a situação. Isso tirando-se 

o fato que a gente vive num período de pandemia, não vamos nem, não quero nem entrar nessa 

seara ou nesse mérito, tá? Mas precisou vim o Batalhão de Choque, gente. As forças da Brigada 

não foram suficientes pra conter. Foram abordados 32 veículos e 46 pessoas. Lavrados 08 atos de 

infração de trânsito por diferentes infrações, sendo um termo circunstanciado por perturbação do 

sossego com a apreensão de equipamentos de som. Foram removidos ao depósito credenciado do 

Detran 02 veículos, né? Então precisa chegar a esse nível? Certamente não precisa. A grande 

questão que eu vejo é essa linha tênue entre a minha liberdade e a tua liberdade, a tua e a tua. Se 

cada um puder fazer a sua parte, respeitar o próximo. Curta seu som, curta sua cerveja, a praça é 

um local público, ele é feito pra receber pessoas de forma responsável, de forma ordeira e, 

sobretudo, com o seu lixo recolhido depois também. Porque todos os Senhores certamente já 

passaram pela praça, pelos loteamentos depois de uma noite de, de excessos e veem o real estado 

que fica depois de tudo isso. Então é um apelo, por favor que a gente zele também pela nossa 

comunidade e pela nossa cidade. Senhor Presidente, também protocolei nesta Casa o Projeto de 

Resolução 06, que inclusive vai ser votado na noite de hoje, que cria Comissão Especial de 

revisão do Regimento Interno. Então eu queria agradecer, desde já, a todos os vereadores que 

subscreveram e entenderam a revisão inclusive do projeto que havia protocolado, Projeto de 

Resolução 02, tanto que vamos votar na noite de hoje o projeto correspondente pra que a gente 

possa apreciar o Orçamento Impositivo sem ter qualquer ônus, né, então, desde já, agradeço aos 

Senhores. E também estamos, porque é necessário a revisão completa do nosso Regimento, 

existem inúmeras emendas como qualquer legislação ao longo do tempo ela vai recebendo 

emendas e chega um ponto que até a própria leitura e a compreensão ela fica difícil, né? Então 

certamente se a gente fizer todo um, um, um apanhado, uma revisão completa facilita pra todos, 

inclusive pros nossos trabalhos aqui dentro desta Casa. Por fim, Senhor Presidente, eu não 

poderia de deixar, de falar até porque não me manifestei publicamente sobre isso ainda. Estamos 

vivendo um período de eleições e muitos dos Senhores são candidatos, tanto o Executivo quanto 

uma cadeira aqui no Legislativo. Falo isso não só a vocês meus Colegas, mas também um 

retorno que dou a todos os meus eleitores ou a comunidade que sempre me questionou do porquê 

que eu não seria candidato nas próximas eleições. Por um simples fato que, muitas vezes, 

Presidente, Colegas, a vida nos coloca em caminhos e encruzilhadas e a gente precisa escolher 

um caminho. E eu percebi que eu não conseguiria desempenhar o mandato a altura do que a 

população certamente confiaria em mim, como confiou nas últimas eleições. E eu precisei 

escolher entre a minha vida pessoal e a vida política. Eu entendo que a vida política ela é feita de 

ciclos, ela é feito, a democracia ela é dessa forma, ela prevê renovações, prevê participação de 

pessoas, tanto que nós temos 105 candidatos a vereador nesta Casa, um número histórico, mais 

de 40% da última eleição que já não foi fácil pra todos nós. Mas que eu acredito sim na política, 

eu acho que ela tem um poder de, de melhorar a nossa vida, a vida de toda a comunidade, das 

nossas pessoas, mas também é, eu acho que em virtude dessas escolhas que me fizeram levar, 

priorizar meu lado profissional, por mais doído que tenha sido, eu acredito que a política ainda 

permanece em mim. Em algum momento, no futuro, se Deus me permitir também acredito que 

gostaria de, de retornar de alguma forma, mas não nesse momento, né? Enfim, são escolhas. 
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Espero ter feito a escolha certa, certamente tem muitas pessoas que vão desempenhar um bom 

trabalho aqui na Câmara. Nós vamos ter uma renovação grande nesta Casa a exemplo do que foi 

na última, Vereador Fera foi o único sobrevivente, vieram 08 vereadores novos. No mínimo 05 

novos vão ter na próxima eleição. Então, desde já, eu, na oportunidade vou, vou, vou fazer 

minha, minha despedida certamente, mas quero desejar uma boa sorte a todos os candidatos, 

todos conheço, tenho seus, a suas índoles, né, são pessoas de bem, com, com boas intenções e, 

certamente, é isso que a, que a nossa comunidade precisa nesse momento. No mais era isso. 

Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana! Muito obrigado!   

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

Tonin Carpeggiani.      

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Vice-

Presidente. Encerrando as inscrições Vereador Clodomir Rigo.     

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidente; Colegas Vereadores, 

Vereadora; à imprensa, na pessoa do Rouglan; candidatos a vereadores; candidatos ao Executivo, 

em grande número nesta Casa hoje; sejam todos bem-vindos! Senhor Presidente, eu quero 

continuar na sua fala dizendo que fomos pegos de surpresa a sua desistência ou sua transferência 

pro próximos anos concorrer novamente. O Senhor que, uma pessoa capacitada, uma pessoa que 

assumiu a função que os eleitores lhe transferiram e desempenhou o seu papel com excelência. 

Essa Casa sentirá a sua falta, pode ter certeza. Também eu queria continuar no, o Senhor falando 

sobre a segurança pública. Devido essa situação de balbúrdia como o Senhor falou, de 

manifestos, dos jovens querendo se divertir foi instaurado no nossa região serrana aqui dos 06 

municípios da serra a Patrulha do Barulho, exclusivamente para acabar com essas, com esses 

barulho, essas bagunças que vêm acontecendo não só em Flores da Cunha, isso não é uma coisa 

específica aqui da nossa cidade, toda a região da serra, eu acredito que todas as cidades têm esse 

mesmo problema. E então a Brigada Militar compôs essa, essa, essa Patrulha do Barulho 

justamente pra prevenir essas ações quando forem chamadas nas cidades. Então através da 

imprensa a gente ficou sabendo que a Promotoria, o Promotor Público já fez alguns debates, 

algumas reuniões entre a Promotoria Pública e a Brigada Militar e alguns representante dos 

jovens da nossa cidade. Eu acho que é uma atividade importante, precisamos também que o 

Poder Público se engaje nessa ação, todos juntos para podermos encontrar uma solução. Isso aí 

não vai ser do dia pra noite que vai ser resolvido. Na sexta-feira eles estavam aqui no Centro, no 

sábado já se dispersaram, foram pro interior, foram pras colônias. Na ERS-122, no Km 106 

também tem um desvio lá na, na, na, no asfalto e o pessoal se concentra lá também, com as luzes 

artificiais, os carros e o som todo o volume e tudo que é, coisas que, que acontece. Eu sou pai, eu 

tenho uma filha jovem, muitos Colegas aqui também têm, a gente sabe que é difícil às vezes 

contornar a situação. Não depende até da questão cultural, de, de, de educação de casa ou não, é, 

é, é difícil a gente contorna essa situação. Nós tivemos, nós já fomos jovens um dia também, né, 

tivemos o nosso tempo. A pandemia está nos impossibilitando até de, de fazer essa, essa, 

extravasar como sempre foi dito aqui, mas temos que ter paciência, ouvir os dois lados e nada 

mais, através do Ministério Público, Promotoria, a Brigada Militar e o Poder Público. E essa 

Casa também, nós somos o Poder Público. Todos em conjunto achar uma solução pra este caso. 

Então sim, sou solidário as suas palavras e tomara, queira a Deus que a gente consiga, num breve 

espaço de tempo, acertar esses, esses ponteiros, né? Nós estamos em época de eleição. Eu já, 

não, não tinha me manifestado ainda aqui. Esse ano nós podemos ver que através das coligações 

que foram feitas, talvez tenha sido um dos anos que mais se teve uma divisão coerente dos 

partidos com suas ideologias. Nós temos três coligações. Uma coligação que eu pertenço, 

definida como centro-direita, formada pelos Progressistas, Republicanos e Patriotas. Então até a 

nível municipal, estadual, federal a direção é mais pra uma ala a direita, ala bolsonarista, ficou 

bem definido então nessa coligação. A outra coligação nós temos uma ala centro-esquerda, 
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formada por MDB, PTB, PT, PSDB e Solidariedade. Então também bem definido, 05 partidos 

com suas ideologias próprias de cada um. E a terceira coligação PSB, PDT e PSD, totalmente 

esquerda. Então eu acho que é a primeira vez que no município de Flores da Cunha a gente tem 

bem definido essas coligações. Então a campanha começou há 15 dias. Agora o pessoal está 

começando ir pra rua, cada um fazendo o seu trabalho. Esperamos que nesses próximos 30 dias 

continue nesse andar, uma política honesta, como dizia meu Presidente primeiro, a liberdade de 

um termina aonde começa a liberdade do outro, então que todos os concorrentes, todos os 

partidários façam uma política limpa, honesta e com ética. Que quem lá no final conseguir 

atingir seus objetivos é quem melhor trabalhar durante essa campanha. Também eu quero falar 

sobre o projeto que nós vamos discutir logo mais nesta Casa. Um projeto que foi subscrito por 

mim, o Vereador César Ulian e a Vereadora Claudete Gaio Conte, Projeto de Resolução número 

005/2020, onde a gente está sugerindo algumas alterações no nosso Regimento Interno. Nós 

sabemos que o Regimento Interno ele precisa ser todo ele revisto, como foi comentado 

anteriormente pelo Presidente, mas nós não temos tempo hábil. Então nós estamos propondo 

aqui nesse projeto três alterações em cima do que o Regimento conduz hoje, que é sobre as 

emendas impositivas orçamentárias, que nós precisamos aprová-la até dia 31 de outubro, senão 

ela vai perder a validade. Então nós precisamos aprovar esse projeto para depois cada vereador 

poder fazer as suas emendas impositivas para o ano que vem. Nós temos também aqui a extinção 

do voto secreto. Nós não tivemos a necessidade ainda, mas poderemos ter, então nós estamos 

excluindo ele agora. E a inclusão do processo eletrônico de votação, que nós estamos desde o 

mês de julho, todos nós Colegas Vereadores fazendo através do nosso celular. Então nessa vez 

três alterações nós estamos propondo nesse projeto de lei e futuramente, no próximo projeto, o 

006, estaremos montando uma comissão mista, até eu quero fazer uma sugestão aqui, Presidente, 

que se possível fosse, tivesse um membro representante de cada bancada pra nós fazermos essa 

comissão mista. Que também a gente possa discutir e fazer as alterações necessárias dentro do 

nosso Regimento Interno, que nós estaremos apreciando logo em seguida. Outro assunto que eu 

quero trazer pra vocês aqui é com relação algumas mudanças. Está chegando o final de ano, 

chegando a eleição, então nós, houve algumas alterações no Secretariado devido a pessoas que 

fossem concorrer a cargos. Na última semana nós tivemos aqui a alteração, depois de muito 

tempo, do Secretário de Obras. Por onze anos e nove meses essa Secretaria sempre esteve na 

mão de um partido, PSB e agora, então, ela voltou pro membro do partido do, que faz parte do 

Governo, do MDB, né, que é o Elio Dal Bó. E pegou todo mundo de surpresa na semana passada 

a divulgação de obras no Centro da cidade, colocação de asfalto em cima de paralelepípedo. É 

uma, uma, uma das obras que eu sempre questionei aqui nessa Casa, nunca fui a favor desse tipo 

de ação. Enquanto lá fora nós temos muitas estradas, muitas comunidades que requerem 

pavimentação em cima da, do chão bruto, o chão batido, do pó, do barro. E nós não podemos 

aqui e agora fazer essas obras emergenciais dentro da cidade e deixarmos aquelas obras já 

prometidas ou já alavancadas nas comunidades para traz, para um outro momento. Então sim, eu 

peço que o Executivo reveja essa situação, de não fazer agora essas obras na cidade ou 

primeiramente fazer toda a base, toda a infraestrutura que necessita essas ruas, saneamento, a, a 

questão dos esgotos, fazer todo um processo planejado pra depois largar o asfalto em cima do 

paralelepípedo. Então essa é minha posição desde o início, eu sempre fui contrário e continuo 

sendo contrário. Então que se faça essa pavimentação aonde necessita, aonde tem estrada de 

chão, que nós temos muitas ainda no nosso município. Muito foi feito, mas muito ainda tem que 

fazer. E o último assunto que eu quero trazer pra vocês é sobre a divulgação de uma possível, um 

pedido de alteração do nosso Plano Diretor para que fosse beneficiado uma empresa. Muito se 

fala do turismo no nosso município, uma empresa da, da rede hoteleira que viria se instalar no 

município, mas que teria reivindicado alteração no Plano Diretor para que pudéssemos aumentar 

a quantidade de níveis nos nossos prédios. Então é superficial ainda a notícia, eu peço aqui, 

tenho certeza que o Poder Público vai encaminhar um projeto aonde nós poderemos consultar a 
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comunidade. Eu acho que a comunidade tem que ser consultada, através de audiência públicas, 

através de divulgações, né, o Senhor Presidente é engenheiro, é da área, sabe como que funciona. 

Nós temos muitas empresas locais que poderiam ter ampliado o seu espaço físico, mas não o 

fizeram devido à restrição de número de andares. Então eu hoje não tenho a minha posição 

definida, claro que a gente tem que escutar os dois lados, nós precisamos avançar para o futuro, 

pensar lá na frente, mas também nós não podemos desprezar aquilo que foi discutido durante 

todo o ano passado aqui nessa Casa. Então nós temos que levar em conta isso, devemos consultar 

as pessoas que entendem principalmente a Afearq, que é quem dirige a associação dos arquitetos 

e engenheiros, né, pra que também tragam a posição deles pra esta Casa e através de audiência 

pública aberta a todo o público nós tomarmos a melhor decisão para o município, sempre 

pensando no município. Então eu deixo aqui a minha dica. E eu agradeço a vocês, esqueci de 

comentar a presença do, do Secretário da Saúde, Vanderlei, e eu agradeço a atenção de vocês. 

Tenham todos uma boa semana! Obrigado!  

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

Encerradas as inscrições para o dia de hoje, passamos ao intervalo de cinco minutos para 

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

ORDEM DO DIA 

Nova Redação do Projeto de Lei nº 055/2020, que “Autoriza a transferência de recursos 

financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de R$300.000,00 e, 

autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$1.197.293,00”. 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, com Nova Redação. 

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

está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, cumprimento 

especial ao Secretário da Saúde, à imprensa, pessoas que nos prestigiam na noite de hoje. Dizer 

que estamos autorizando a transferência de recursos ao hospital Nossa Senhora de Fátima, um 

montante de 300 mil reais e autorizando a abertura de um crédito adicional especial de um 

milhão, cento e noventa e sete mil, duzentos e noventa e três reais. Na verdade, esses recursos 

estamos repassando ao hospital pra custeio, né, para financiar os gastos, despesas então de 

manutenção das condições de oferta de continuidade da prestação de ações e serviços públicos 

de saúde, bem como para o funcionamento do órgão e estabelecimentos responsáveis pela 

implementação destas ações e serviços realizados para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente da Covid-19. Nós vimos ontem os números que estão baixando, né, estamos 

chegando já num nível bastante cômodo. Até as aulas retornarão agora, no dia 26, né, segundo o 

Governador do Estado decretou. Caso contrário, quem não voltar às aulas nesse dia, fica 

suspenso todas as outras atividades, né, que o munícipio que não acatar a volta às aulas, ficam 

suspensa todas as outras atividades. Então estivemos visitando o hospital também, já vimos que 

lá no hospital, hoje, já vários serviços foram, né, foram retirados o que tinha lá, mas o cuidado 

ele continua. Continua, nós temos ainda pessoas que procuram, né, o atendimento no hospital, 

que estão isolados, mas o nível de contágio hoje ele já é bem menor do que uns meses anteriores. 

Então com isso, ainda se faz necessário o repasse desses recursos para a manutenção desses 

serviços que o hospital continua prestando a nossa população. Sou totalmente favorável inclusive 
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com a abertura do novo crédito de um milhão, cento e noventa e sete mil, duzentos e noventa e 

três reais. Sou amplamente favorável, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Também gostaria de manifestar a minha opinião favorável a esse repasse ao 

hospital Nossa Senhora de Fátima. Como já foi colocado, os casos realmente estão reduzindo, 

né, o que nos traz uma certa tranquilidade, mas ainda ocorrendo. Então eu vejo que uma, um 

grande, uma grande situação assim difícil pra que nós, para lidarmos com isso é a insegurança. 

Muitas pessoas ainda muito inseguras mesmo com a redução, com a queda, nós sentimos uma 

insegurança da população com relação a esse vírus, né, a Covid-19. Então é importante que se 

mantenham todos os serviços, que os serviços estejam à disposição da comunidade, né, para que 

a comunidade saiba que se for acometida, né, deste vírus, ela terá onde ser socorrida e atendida 

adequadamente. Somos favoráveis, 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 

os seus votos à medida que forem selecionados. (Processo de votação eletrônica). Nova Redação 

ao Projeto de Lei nº 055/2020 aprovada por unanimidade. 

Está em pauta a 1ª discussão do Projeto de Resolução nº 005/2020, que “Altera dispositivos do 

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

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

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

votação”. 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: Muito obrigado, Secretário. A 

palavra está à disposição dos Colegas Vereadores.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Esta primeira discussão então deste 

Projeto de Resolução 005, encaminhado por mim, pelo Vereador Clodo, Vereadora Claudete e 

Vereador Pedro, também vem aí ao encontro de atendermos o prazo, né, o cumprimento deste 

prazo principal aí das emendas impositivas, que vence no final de outubro, então para não termos 

problemas aí de perdermos este prazo; também para incluirmos esta forma de votação que 

estamos fazendo aqui, votação eletrônica, para não termos também nenhum problema; e a 

exclusão então desta votação secreta que já não acontece mais. Então já defendido pelo Vereador 

Clodo, no Grande Expediente, então a gente pede que, dentro do possível aí, os Vereadores 

continuem analisando, mas acreditamos que a, os itens que temos maior rapidez aí na apreciação 

são estes e, depois sim, com a votação também da nova comissão para avaliarmos o Regimento 

Interno, possamos ver as demais questões. Então a gente pede aí, dentro do possível, que a gente 

vá discutindo estes, estas ideias também, Senhor Presidente.  

Encerrada, portanto, a discussão, conforme o nosso Regimento Interno, apreciaremos novamente 

esta, o Projeto de Resolução no intervalo de duas sessões ordinárias, portanto 15 dias. É sem 

intervalo? Portanto, corrigindo desde já, então na próxima sessão subsequente.  

Projeto de Resolução nº 006/2020, que “Cria Comissão Especial destinada a realizar estudo e 

revisão da Resolução nº 03, de 02 de outubro de 1996 – Regimento Interno”. Solicito ao 

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

tramitou.  
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VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador 

Secretário. A palavra está à disposição dos Colegas Vereadores.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, projeto de sua autoria, Presidente desta 

Casa, então cria a comissão destinada a realizar a revisão, né, do Regimento Interno. Eu acredito 

que se faz necessário sim e eu acho que tem que ser a comissão criada pela proporcionalidade de 

cada partido. Então nós aqui já colocamos isso, porque eu acho que a representatividade na Casa 

ela se faz necessário em função da matéria que estaremos analisando nesta Casa. Então sou 

totalmente favorável à criação da comissão, mas que se reveja então quanto à, à 

representatividade dentro dessa comissão.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Está aberta a 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 006/2020 aprovado por 

unanimidade. 

Está em pauta a Moção nº 007/2020, de Repúdio à falta de comprometimento da Empresa Rio 

Grande Energia (RGE) pelos serviços prestados. A palavra está à disposição, desde já, ao autor 

Vereador Pedro Sperluk para a defesa desta moção de repúdio.  

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Obrigado, Senhor Presidente; Colegas Vereadores e demais 

que nos assiste. Como, como eu vinha falando, né, na outro momento aqui, a RGE está faltando 

com respeito com nosso povo florense, com mau atendimento que eles estão prestando para 

Flores da Cunha, né, em especial. E creio que não seja só em Flores da Cunha, porque eu tenho 

falado com vários cidades por aí, todo mundo é o mesmo grito, né? É todo mundo na mesma 

reclamação, eles não estão tendo um atendimento adequado, né? Agora, outro dia, na rua dos 

Motoristas, ao lado do 940, passou um caminhão ali, acabou enroscando nos fio, uma família 

ficou oito dias sem luz. Já pensou? Quem que paga o dano? Quem que paga o estrago? Lá no 

interior cai um galho lá, a família fica há semanas sem luz, liga pra RGE, né, e eles não dão o 

mínimo de atenção. Então merecidamente esse, essa moção de repúdio para nós povo ter um 

atendimento mais adequado, né? Então peço que, que os Colegas sejam favoráveis juntamente 

comigo. Ficarei grato. E o povo florense agradece. Obrigado, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Está aberta a votação. Os 

Vereadores que forem favoráveis a esta moção de repúdio votem sim, os contrários votem não. 

Por gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 007/2020, de 

Repúdio, aprovada por unanimidade. 

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

Redação Final o Projeto de Lei Complementar nº 007/2020, o Projeto de Lei nº 057/2020 e o 

Substitutivo nº 01 ao Projeto de Resolução nº 003/2020. Portanto, encerrada as votações e a 

pauta da Ordem do Dia, passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, nós estávamos falando de vandalismo, 

né, segurança então. Eu lembro-me que em 2017, nesta Casa, eu entrei com um projeto de lei 

com proibição de bebidas alcoólica em praças públicas e logradouros, né, aonde eu muitas vezes 

fui confundido por muitos, que onde é que se viu proibir de beber bebida aqui na terra do, na 

terra do vinho. Mas não era isso não! Projeto foi bem especificado que era em praças públicas e 
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logradouros, Vereadores. Então o meu projeto não passou por esta Casa, mas eu também não 

retirei esse projeto, porque na verdade ele barrou foi quem que ia fiscalizar. Pois bem! Aí, 

quando veio pra esta Casa, do Senhor Executivo, um projeto de lei que aprovasse a guarda 

municipal, com certeza nós todos aprovamos a guarda municipal, né, para que fosse colocada em 

prática, que aí eu voltaria com meu projeto, porque daí teria quem fiscalizaria esse projeto. A 

guarda foi aprovada, mas até hoje não foi botada nas praças e nas ruas ou aonde que fosse nos 

devido lugar. Aí eu pergunto hoje, quem que está levando prejuízo com isso? Flores da Cunha! 

Flores da Cunha clama porque os vândalo tomaram conta da nossa cidade, né? E nós temos que 

andar se cuidando, não podemos nem fazer uma festinha com aniversariante na nossa casa da 

nossa família. Mas os vândalo estão na praça liberadamente, liberadamente. Brigam, fazem 

vândalo, né? Além disso tudo, deixam lá os lixo, deixam lá tudo jogado para que o Município vai 

lá e ajunte, né? Então eu peço Declaração de Líder, Senhor Presidente? (Interferência do 

Presidente: O Senhor tem ainda 45 segundos). Está bom! Então seguindo a minha fala, quem que 

tem que se responsabilizar por isso tudo? Eu pergunto pra vocês, Colegas, né? Aí que nem o 

nosso Presidente falou, que o povo desse o pau nos vereador, né? O que que nós podemos fazer, 

Colega Presidente? Nada, né? Nós estamos aqui pra aprovar as leis e fazer leis, só que quando 

vem as leis, a gente aprova e não é executado. Então eu peço encarecidamente, né, claro que esse 

ano jamais vai voltar, vai voltar a, o, esse ano não volta guarda municipal, mas 2021 com certeza 

voltará. E na minha, no meu bairro... Obrigado, Senhor Presidente! No meu bairro, pra vocês vê, 

na rua...  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Encerrou o seu tempo. O Senhor 

pode solicitar a Declaração de Líder depois, Vereador, ok? (Assentimento do Vereador). 

Obrigado! Com a palavra Vereador Moacir Ascari.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, cumprimento o ex-vereador Jatir 

também que se encontra. Participamos no dia de ontem, né, na missa Nossa Senhora Aparecida, 

homenagem à padroeira do Brasil, aqui no bairro Aparecida, e também, comemoramos o dia da 

criança. Quem de nós nunca foi criança ou deixou de ser a criança que existe dentro de nós, né? 

Cumprimentar a Brigada Militar que fez a arrecadação de brinquedos, né, na, na última semana, 

pra distribuir pras crianças carentes do nosso município, um trabalho que fazem todo ano. 

Gostaria aqui de me reportar ao Vereador Clodo, que quando coloca lá que os partidos esquerda, 

centro e direita, extra direita, ultra direita, me digam a ideologia de 38 partidos que existe no 

Brasil. Eu acho que quando se faz uma coligação com partidos, seja de direita, esquerda, o 

partido vem pra construir junto. Nós estávamos com 11 partido, estamos coligado. E se olhar lá, 

eu acho que o PP vai lá pra quarto ou quinto que trouxe recursos para o Município de Flores da 

Cunha, que é o extrema-direita. Mas na extrema-direita nessa Casa, Senhor Presidente, eu 

mostrei, na época da campanha do ex-governador Sartori, quem estava apoiando o Presidente da 

República. Vereador se esquece que era um vereador que estava aqui, este Vereador, que apoiava 

abertamente tanto o Sartori como o Bolsonaro, enquanto que o PP do Vereador Clodo nunca se 

manifestou, era só o Governador Leite. E meio que rechaça quando fala de esquerda, né, de 

centro-esquerda, parece que não! Mas olha os números que veio! Casa da Cultura nós temos aqui 

recursos que vieram do PT e o PT faz um ótimo trabalho no município de Flores da Cunha e não 

tem problema nenhum do PT estar coligado! Agora, o Vereador acha que não! Tem que estar... E 

olha quem era o maior bolsonarista aqui nessa Casa, e mostro, na próxima semana irei mostrar. 

Agora me mostre uma vez que o Vereador foi pra rua apoiando alguém! E agora vem com 

discurso. Parece que os partidos agora perderam a sua ideologia no, nessa eleição! Mas quando 

lhe convém, a esquerda está junto e, depois, meio que acha que as pessoas não são de hoje! As 

pessoas são inteligente e raciocinam. O que é bom pro município vai continuar, seja coligação 

com a, b ou c! É recursos que vem independente! O dinheiro não tem sigla partidária! Quando 

ele chega no município de Flores da Cunha, ele é investido em obras e ações pra todos, 
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Vereador! Então quando faz um pronunciamento, parece que ah, porque nós estamos aqui, 

estamos na extrema-direita! (Interferência do Presidente: Pra finalizar, Vereador!). Meu Deus do 

céu! Por favor! Vamos nos respeitar! E inclusive citou partido político aqui, (Interferência do 

Presidente: Para finalizar, Vereador!), que não está na nossa coligação também. Errou!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Com a palavra Vereador Clodo 

Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu acho engraçado que eu, 

em momento algum, eu, eu desfiz ou tentei intensificar um pouquinho a mais um partido ou 

outro. O Caro Colega Vereador Fera, o Senhor que se antecipou e destacou o PT junto com o 

Senhor! Eu falei no geral, que todos os partidos que compõem as coligações. Mas o Senhor quis 

citar duas, três vezes o PT, que está junto com o MDB em Flores da Cunha, na sua coligação! 

Então não ponha palavras na minha boca! E se o Senhor pegar os áudios, o Senhor vai ver que lá 

na eleição do Bolsonaro, só teve dois Vereadores aqui que se declararam um voto pro Bolsonaro, 

que fui eu e o Vereador Samuel. Ótimo! Então o Senhor procure e não fique colocando 

inverdades que não são verdades, o Senhor sabe disso. O Senhor fica nervoso, daí se o Senhor se 

atrapalha nas palavras, que nem o Senhor fez na semana passada, quando que eu cobrei aqui 

nesta Casa, que o Poder Executivo teria obrigação de vir aqui, prestar contas da Fenavindima, 

que não o fez ainda! E eu peço mais uma vez pro Presidente dessa Casa, o Senhor João Paulo, 

que convoque o Executivo, que venha aqui apresentar números! Ninguém está falando que a 

festa foi ruim, nada! A festa foi ótima! A gente só quer saber os números, aonde que foram 

investidos os valores da Fenavindima, pra fechar aqueles números que tem, que foram 

declarados no jornal O Florense 15 dias atrás. Só isso! Mas aí teve Vereadores que quiseram se 

contrapor com palavras, com, porque estamos sendo filmados, muitas pessoas estão nos ouvindo 

e muitas pessoas nos deram favorável que a gente peça, que a gente pergunte, que venha pra esta, 

fazer a prestação de contas, nada mais do que isso! É só apresentar números, foi gasto tanto 

assim aqui, aqui, aqui e acolá. É um dever do Poder Público, só isso! Obrigado, Presidente!  

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

Com a palavra Vereador Ademir Barp.  

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

pessoas que nos acompanham; em especial, ex-vereador Jatir, sejam todos bem-vindos! Na 

última quinta-feira, estivemos aqui nesta Casa, audiência pública da Saúde, onde que o nosso 

Secretário Vanderlei Stuani esteve aqui trazendo as informações do último quadrimestre de 

2020, efetivo, que foi realizado, né? E sabendo de todas as dificuldades, juntamente com o 

Presidente da Comissão da Saúde, o Alcides Fontana, juntamente com a Colega Vereadora 

Claudete e Vereador Clodo Rigo estiveram presentes, a gente pode dirimir certas dúvidas e que 

ainda pairavam sobre todo o processo da pandemia em Flores da Cunha e todos os recursos que 

foram aportados, tanto para o hospital quanto para a saúde no geral de Flores da Cunha. Então a 

gente pode esclarecer sim, a gente pode tirar dúvidas junto ao Secretário e junto ao diretor, 

Presidente do Conselho da Saúde, o Alcides Fontana. Então acredito que tenha sido muito 

proveitosa e assim a gente pode continuar tendo as informações necessárias, que nesses 

momentos de pandemia a gente fica um tanto confuso. E eles nos falaram também da retirada do 

lonão que estava na frente da, pra, para triagem e nos, e nos falou que o processo todo, o 

programa continua, mas de uma parte interna, numa área que foi criada lá junto ao posto de 

saúde. Também falando das arruaças do fim de semana, a gente se, se pergunta e fica surpreso 

com aquilo que a gente acabou vendo, que imaginava-se que na volta gradativa da, da pós-

pandemia que ainda, ainda persiste, começássemos a ter um ambiente mais favorável. 

Imaginasse, imaginávamos assim um ânimo um tanto mais calmo, mas a gente viu que não foi 

bem isso que aconteceu. Exacerbados os ânimos das pessoas, as bebidas tomando conta e não se 
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sabe se tinha alguma gangue, se tem alguma coisa, se foi só uma coisa casual que aconteceu. E 

uns me disseram também hoje, ah, é por causa da bebida! Aí a gente recorre ao, estava 

lembrando hoje, quando estava conversando com uma pessoa, de um ditado que diz assim: a 

bebida não cria defeitos, ela apenas os coloca em evidência. Então é o que normalmente acontece 

quando as pessoas ultrapassam o limite da tolerância que o álcool necessita. Infelizmente acabou 

acontecendo, o Colega João Paulo já falou de, da Brigada que já está atento a esses fatos, porque 

com certeza outros estão por vir. Então esperamos que não aconteça, mas que sejam tomadas as 

providências e as precauções. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa semana a todos!  

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 

Pois bem, Presidente, continuando a minha fala então, eu volto a falar novamente da bebida de 

álcool em praças pública. Eu continuo dizendo, quem que disse que bebida tem que ser 

consumida em praças pública? Bebida tem que ser consumida no salão de festa, nos bares e 

assim por diante, né? Agora, em praças públicas e logradouros, isso aí não, não tem cabimento, 

né? Então eu volto a falar, final de semana, esse feriadão que se arrastou, teve um elemento 

também, com arma em punho, no bairro União, dando tiro pra todos os lado, né? Uma pessoa 

bem conhecida por sinal, ali botando em risco vida de crianças, vida de qualquer pessoas que 

passam ali, né? É um rapaz dando tiro na rua João XXIII, em frente aos apartamento, logo na 

frente ali nas casinha. E aí, o que que a gente faz? Eu pergunto pra mim e pros meus Colegas, se 

faz o quê, né? É o fim da picada, né? Isso aí é uma coisa que não tem cabimento! E eu creio que 

seja a bebida que faz isso, né? Um cara normal eu acho que não faria isso, né? Então pedimos 

pras autoridades competente para que se tomasse providência sobre isso aí, né? Então por hoje 

era isso aí, Senhor Presidente. Meu muito obrigado!  

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

Presidência). Obrigado, Senhor Presidente; Nobres Vereadores e Vereadoras, a todos que nos 

acompanham nesta noite, ex-vereador Jatir, Secretário já saiu, a todos os funcionários desta 

Casa. Eu estava aqui atentamente ouvindo as colocações dos Nobres Vereadores e, de fato, nós 

temos que parabenizar as ações que foram feitas aqui, neste final de semana, pela Brigada 

Militar. E como o Nobre Vereador Pedro a recém colocou, é importante que a Brigada tenha as 

condições de fazer as suas ações, os seus trabalhos. E que as pessoas que tem segundas intenções 

não possam ter os espaços, não apenas públicos como os também, né, se excedam em todas as 

questões sociais, o nosso direito, né, o direito do outro termina quando começa o do outro, né? 

Então é assim que tem que ser com a sua fala, Senhor Presidente, nessa noite. Mas eu quero 

apenas fazer um, trazer uma informação aqui, dentro do que o nosso Vereador Clodo falou no 

seu Grande Expediente, ele nos trouxe aqui uma informação sobre três linhas: esquerda, direita e 

centro-esquerda. De fato, é uma informação que nós temos. Eu estudo gestão pública e dentro da 

gestão pública se fala muito bem, se entende muito bem o que é esquerda, o que é direita, o que é 

centro-esquerda ou centro-direita. E de fato, quando nós vamos lá na, 1815, ali na Revolução 

Francesa, aonde houve essa mudança da, do, da esquerda, né, eu quero aqui deixar muito claro, 

que esquerda, o que que significa esquerda? São pessoas que pensam numa igualdade social, 

justiça social. Então falar esquerda se vincula muitas vezes a roubalheira que algumas pessoas 

que infelizmente entraram em todos os partidos, todos os partidos aqui representados nessa Casa, 

cada um de nós. Não podemos nenhum aqui falar, que é o sujo falando do mal lavado, né? Mas é 

claro que é uma estratégia do Senhor Clodo, e eu entendo, né, porque nós, pessoas inteligentes 

do nosso município votaram em Bolsonaro para uma mudança, pessoas inteligentes. E elas 

fizeram o seu voto, a sua escolha. Então agora, temos três linhas aqui, né, Vereadora Claudete, e 

cada um vai querer encostar na, no melhor partido, agora o melhor partido é o Bolsonaro. Mas as 

pessoas são inteligentes, as pessoas estão nos vendo pelo Youtube e pelo Facebook, sabem muito 

bem os nossos posicionamentos e, sim, o, a nossa coligação trouxe mais de 12 milhões para 

Flores da Cunha, 12 milhões! Isso é muito dinheiro! Então por que que essa coligação é vitoriosa 
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e a comunidade fala que ela foi muito boa? Porque foi feito isso, foi feito uma coligação, foi 

feito um apoio de aportes de todos os partidos que querem sim ver Flores da Cunha cada vez 

melhor, inclusive esquerda, direita e centro-esquerda, porque nós estamos aqui como pessoas e 

não como ideologias políticas, né, que muitas vezes denigrem a nossa imagem. Muito obrigado, 

Senhor Presidente! Uma boa noite a todos!  

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

Presidência). Obrigada, Presidente; cumprimento o ex-vereador do PDT, Jatir Mosquer, aqui 

presente. Gostaria de fazer também um comentário sobre o ocorrido no final de semana e na 

praça do nosso município, né, e dizer que algo precisa ser feito com certeza pra mantermos a 

diversão saudável, né, e o respeito também aos demais cidadãos. Vale destacar, eu gostaria de 

destacar que não foi comentado aqui, que, dos envolvidos, nem todos são moradores do 

município de Flores da Cunha, que é muito importante nós falarmos. Com relação às coligações, 

que foi o assunto da noite, eu também tem que deixar o meu, o meu comentário aqui, que se 

falou muito em ideologias parecidas e realmente existem coligações que não tem ideologias 

parecidas. E quando o Vereador Clodo colocou que a coligação “Flores: Participação e 

Inovação” ela seria totalmente esquerda, vou dizer que não é totalmente esquerda, porque é 

composta por três partidos: o PSB e o PDT são centro-esquerda, centro-esquerda, e o PSD é 

centro-direita, com base no Governo Bolsonaro. Então nós não, não somos totalmente esquerda 

com certeza. Totalmente esquerda teríamos um único partido aqui talvez em Flores da Cunha, 

que está coligado com “Flores para o Futuro”, junto ao MDB. Então realmente as ideologias não 

são parecidas, não estamos aqui discutindo a questão de ideologias, né? O que nós estamos 

discutindo aqui são encontro de partidos que realmente querem o melhor para o município de 

Flores da Cunha. Falava lá o Vereador Samuel, de uma coligação grande de 11 partidos, né, que 

trouxeram, que trouxe um grande recurso para Flores da Cunha, uma coligação que hoje já não é 

mais uma coligação, que o PSB que é Vice-Prefeito já está numa outra coligação, então eu penso 

realmente que são ideias que se unem em prol um, um objetivo único, que é o melhor para Flores 

da Cunha. Também gostaria de falar que me pegou de surpresa aquilo que o Vereador Fera 

colocou, de uma possível determinação do Governo do Estado para um retorno das aulas 

presenciais. Em reunião, a semana passada, com a Secretaria de Educação, ouvindo a enquete 

feita com os pais da educação infantil, os pais das séries finais de todos os alunos do nosso 

município, junto com as diretoras de escola, na sexta-feira, a Secretaria de Educação nos colocou 

o não retorno no dia 28 de outubro para a educação infantil e séries finais. E agora então, com 

essa determinação do Governo do Estado, que nos pega de surpresa, possivelmente nós teremos 

aí então informações que vão, né, modificar esta determinação. Também falar que o candidato a 

prefeito da coligação “Flores: Participação e Inovação” testou positivo para o Covid-19, que já 

está se recuperando bem, já está com a sua imunidade, já está passando o período, né, dos 14 

dias, então logo logo estará trabalhando novamente. (Interferência do Presidente: Para concluir, 

Vereadora!). E que as pessoas, concluindo, que estão junto com ele, né, na coordenação também 

testaram e testaram negativo, para deixar a todos tranquilo, (Interferência do Presidente: Para 

concluir!), inclusive esta Vereadora testou negativo no sábado. (Interferência do Presidente: Para 

concluir!). Obrigada, Senhor Presidente!  

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

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

assistem em casa. Só pra uma correção, foram mais de 15 milhões, Colega Samuel. Eu sei que 

não somou o valor da estrada velha, que são quatro milhões, então são mais de 15 milhões. Eu 

tenho a certeza que toda essa, essa discussão na noite de hoje é uma tremenda bobagem, né, as 

pessoas que estão em casa não tem a necessidade de ouvir o que foi falado nesta Casa, né? 

Nenhum partido tem moral alguma, nenhuma sigla tem nenhuma moral nem no município de 

Flores da Cunha, nem no país. Ideologia não se tem com mais de 38 partidos, não existe 
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ideologia alguma. Nós temos pessoas, pessoas que querem fazer a diferença. As pessoas estão 

nas três composições diferente, que hoje pleiteiam o cargo de prefeito, de vice e vereadores, 

então com certeza todas essas pessoas querem o melhor, querem o melhor, se aliaram às pessoas 

que mais se identificam, que querem que estejam junto, né, então não tem sigla alguma que tenha 

alguma moral, Vereador Clodo e todos os Vereadores que falaram anteriormente. Hoje nós 

temos pessoas e pessoas que querem o bem e o melhor do município de Flores da Cunha. 

Acredito que também, com o acontecimento da última sexta-feira, no município de Flores da 

Cunha, muito dessas pessoas são de fora, Vereadora Claudete, tem razão, né, muitos veículos 

emplacados em outros municípios, muitos indivíduos com residência em outros municípios, né, 

acabam não conseguindo fazer isso na sua cidade e acabaram vindo para cá. Mas isso não 

justifica. É uma total falta de educação. Cabe aos pais dessas, dessas crianças, quando me refiro 

a crianças, muitos eram menores, a grande maioria que estava lá eram menores de idade em meio 

a tudo que estamos vivendo, a pandemia, ver um, um momento daqueles, né, e aí quando a, a 

cachaça e outras substâncias, né, acabam fazendo efeito, né, a gente viu o que foi aquela 

madrugada e até o amanhecer. Eu resido na área central e não foi fácil de dormir naquela noite. 

Também entrei em contato com a Brigada e eles estavam também de mão atada, pouco efetivo, a 

gente já sabe de tudo que pode, possa acontecer. Mas parabenizar ao capitão Tonatto, ao major 

Juliano aí, que no dia seguinte nos, nas outras, nas outras noites e, agora, com, com o Batalhão 

de Choque e com a nova operação do barulho, né, Clodo, eles vão estar, vão estar aí 

(Interferência do Presidente: Para finalizar!) mais atuante. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Éverton 

Scarmin. Encerradas as manifestações dos Colegas, então passamos aos Informes da Presidência. 

Antes de encerrar, gostaria de deixar uma mensagem de gratidão a todos os mestres pelo dia do 

professor, que será comemorada na próxima quinta-feira, dia 15 de outubro. Sexta, perdão, 

Vereadora! A Senhora, como professora, estendemos os nossos parabéns a todos os mestres, que 

mais do que nunca, num ano de pandemia, são novamente colocados à prova, né? Com todas as 

dificuldades, sempre estão se doando pela, em prol da educação no nosso, no nosso país, no 

nosso município e no nosso estado. Ser professor é despertar a magia do saber, é abrir caminhos 

de esperança; é desvendar o mistério de cálculo, da fala e da escrita; é criar o real desejo de ser; é 

estar cansado numa sala de aula e, diante da reação da turma, transformar o cansaço numa 

aventura maravilhosa de ensinar e aprender; é importar-se com o outro numa dimensão de quem 

cultiva uma planta muito rara que necessita de atenção, de amor e cuidado. Ser professor é 

apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com os seus próprios pés. Ser professor é 

muito mais do que exercer uma profissão, é uma vocação e uma missão. Então a todos os nossos 

mestres, professores, todos nós tivemos os nossos e certamente levamos com muito carinho pro 

restante das nossas vidas, a todos, os nossos parabéns. Também, dia 15 de outubro, dia do 

fisioterapeuta. Estender a todos os profissionais.... Perdão! Dia 13, me faltou a, corrigindo, dia 

13 de outubro. Parabéns a todos os fisioterapeutas! Em tempo também, gostaria de salientar que 

na, Vereador Clodo, na próxima quinta-feira, agora, às nove horas, terá uma reunião com a 

direção da Afearq, junto ao gabinete do Prefeito Municipal, em que este projeto, este anteprojeto 

apresentado pela empresa que tem interesse nesta revisão do Plano Diretor será apresentado para 

a direção dos profissionais da Afearq. E, num segundo momento, será logicamente apresentado a 

todos os associados, né, que são muitos profissionais que atuam no nosso município e 

participaram da discussão da última revisão do Plano Diretor. Então me parece justo e pertinente 

que seja consultado. E certamente, no momento que adentrar este projeto, porque saliento 

novamente, nenhum projeto desse teor adentrou a esta Casa, está protocolado, então no momento 

propício, certamente a comissão pertinente, Vereador Barp fará as audiências necessárias em 

virtude do cunho importante e social deste projeto. Também gostaria de me fazer corrigir, na 
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próxima segunda-feira, teremos a segunda discussão e votação, portanto, do, da, do Projeto de 

Resolução, a 15 dias apenas para emendas à Lei Orgânica Municipal. Obrigado aos assessores.  

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 13 de 

outubro de 2020, às 19h43min. Muito obrigado a todos! E tenham uma ótima semana! Obrigado! 
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