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SESSÃO 2.597 – ORDINÁRIA 

19 de outubro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 19 de outubro de 2020, às 

18h07min. Cumprimento especial aos Colegas Vereadores, ao público presente, aos profissionais 

da imprensa, à comunidade que nos prestigia pelas mídias sociais, através do nosso canal no 

Youtube, a todos que nos acompanham em plenário, sejam 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 DE VEREADORES: 

Indicação nº 107/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que indica ao Prefeito Municipal a 

realização de melhorias no trecho de estrada paralela à RS-122, Km 94, ao lado da empresa 

Concresul Engenharia. 

Indicação nº 108/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que indica ao Presidente desta Casa 

que disponibilize os decretos do Poder Executivo na ferramenta de pesquisa de Legislação 

Municipal no site da Câmara. 

Requerimento nº 057/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer o envio de um 

requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa o andamento 

atualizado, com cópia, do processo de sindicância especial instaurado a cargo da Procuradoria 

Geral do Município para averiguar o cumprimento das cláusulas contratuais do contrato firmado 

entre o Município e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). 

Requerimento nº 058/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa cópia do Termo 

de Permissão de Uso do Camping da Vindima Alberto Mattioni e que informe o motivo pelo 

qual estão sendo cobrados valores para que o munícipe utilize a estrutura do referido local. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Cerimonial do Palácio Piratini, que convida para participar da videoconferência de 

entrega de equipamentos de segurança para uso da Brigada Militar, e anúncio de repasse de 31 

milhões de reais à 105 hospitais do estado, proveniente de emendas da bancada federal gaúcha, 

no dia 16 de outubro de 2020, às 10:00 horas, no link fornecido neste e-mail.     

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente; boa noite pra o Senhor, também para os 

Colegas Vereadores, à população que nos prestigia, também sejam todos bem-vindos! Gostaria 

apenas de utilizar este tempo para defender uma das indicações protocoladas, de número 108, 

que vem ao encontro de solicitar também, que dentro do possível, Presidente, aqui no nosso novo 

site da Câmara, também seja disponibilizado aí para a comunidade e todos que venha a buscar os 

decretos executivos também, onde muitas vezes, através de decretos, acontece a regulamentação 

de muitas leis, sendo citados muitas vezes dentro do texto das leis. Então nós pediríamos, né, 

uma indicação que já foi feita no, no ano passado, pelo Jorge de Godoy, quando assumiu em meu 
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local aqui também a Câmara, então uma indicação que já foi feita no ano passado e que, dentro 

do possível, se nós pudermos incluir, já que o site da Câmara é utilizado por muitos munícipes aí 

pra consulta das leis. Então, dentro do possível aí, estabelecer este, este termo de cooperação, né, 

entre o Executivo e Legislativo, para estarmos também dando transparência e possibilitando a 

consulta de todos os decretos e resoluções, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador César. 

Encerrada as inscrições no Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Desde já, transfiro a palavro ao Vereador Pedro Sperluk.  

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Retiro, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador. Então com a 

palavra o Vereador Samuel de Barros Dias.  

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

Vereadores, hoje não temos a presença da nossa Nobre Vereadora Claudete, a todos que nos 

acompanham nesta noite, Vereadores, funcionários desta Casa, pré-candidatos e candidatos, ou 

não, pré-candidatos não, já foi nessa, esse período, né? Agora são candidatos à reeleição. Eu, 

estamos aí numa corrida na, no nosso município, em pleno pleito eleitoral, convencendo os 

nossos munícipes a uma proposta que entendemos ser importante para o nosso município. Mas 

nos deparamos com algumas situações que estão sendo suplantadas, olhe bem o termo que eu 

usei, suplantadas, né? Pessoas que quando elas não entendem que deveriam convencer as pessoas 

com propostas, que a sua proposta é a melhor, elas acabam indo para um nível de ataque, para 

um nível de fake news, fake news ou querendo vincular, vincular candidaturas municipais a 

questões nacionais ou estaduais, bem lembrado, Vereador César, ou estaduais. E eu não tenho 

como chegar aqui hoje, e querer dizer que está tudo certo, que está tudo legal. Não, nós temos 

que parar e pensar e colocar para a nossa comunidade, que neste momento não é o momento de 

nós estarmos indo atrás de tais situações e, sim, de propostas e, sim, de que realmente as pessoas 

que estão colocando a sua cara, batendo na porta, fazendo o seu apelo ou seja o nível que for, as 

candidaturas que estão aí no pleito, é as propostas que o nosso munícipe tem que ver, é o olho no 

olho, é a cara na cara, olhar para as pessoas e ver se elas têm as condições de cumprirem aquilo 

que elas estão realmente colocando no seu discurso, na sua fala! Então estamos vendo que 

chegou o momento, estava tudo muito bem! Então estava caminhando na rua essa semana e, de 

repente, recebo no meu celular, ali no grupo que nós temos, situações sim, Vereador César e 

candidato, a questão sua, né, com, com o Estado, e nossa, né, Vereador Moacir, questão também 

federal com o PT e assim por diante. E eu disse, mas espera aí, o que que está acontecendo? 

Estamos mudando a proposta? Estamos querendo ver quem é o mais sujo e o mal, mal lavado? É 

essa a, é a discussão? Não! Então me dei ao luxo, eu pedi pra que a minha assessora pudesse me 

auxiliar, porque a minha memória é uma memória boa, mas às vezes as datas a gente se, se 

perde, e os nossos munícipes eles têm que ouvir é as propostas e não nós ficar dizendo disso, 

olha, esse tal partido está vinculado àquele, vinculado ao Bolsonaro, vinculado ao Leite, 

vinculado ao, ao PT ou coisa parecida! Nós sabemos que cada uma dessas pessoas que fazem 

parte desses partidos, que hoje são candidatos no nosso município, elas têm nome, sobrenome e 

família, elas fazem parte. E eu não posso contribuir de forma alguma, eu sou uma pessoa que 

tenho critérios, eu sou uma pessoa que eu tenho fé, eu sou uma pessoa que creio em Deus e eu 

não estou aqui para dividir pessoas, não é essa a minha proposta. Eu não entrei na política pra 

fazer isso, dividir pessoas! Podemos divergir em pensamentos e ideias, mas ficar criando 

situações pra dividir pessoas, acho que não é esse o papel. E não é isso que a nossa comunidade 

merece! A nossa comunidade merece proposta. A nossa comunidade merece o melhor de nós que 
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estamos nos colocando à disposição para isso. É isso que a nossa comunidade merece. A nossa 

comunidade é uma comunidade inteligente, é uma comunidade que lembra, é uma comunidade 

que sabe sim, né, lembrar das propostas passadas, porque nós estamos andando na, nas casas e a 

gente está ouvindo aquilo que foi cumprido e aquilo que não foi cumprido! Nós estamos ouvindo 

isso! Mas também dizer que, como eu disse, querer vincular algumas coisas. Eu tenho aqui uma 

lista na minha mão aqui, dos partidos mais corruptos do nosso país. Vamos vincular? Vamos 

fazer essa vinculação? É isso? É essa a proposta que vamos liberar aqui pra nossa comunidade? 

Vamos vincular os nossos partidos, as nossas propostas pessoais, as coligações municipais aos 

partidos federais que estão entre os mais corruptos do país? É essa, é essa linha que nós vamos 

ir? Não, de forma alguma! Eu não aceito isso! Não posso compactuar com uma situação dessa de 

forma alguma! E denegrir pessoas para querer tirar alguma vantagem aos adversários, eu digo, 

continuem! Vocês estão fazendo um favor a nossa candidatura! Continuem denegrir a nossa 

imagem! Continuem falar mal de nós, de nossas propostas! Muito obrigado! Assim vocês estão 

mostrando o vosso caráter, mostrando que vocês não têm proposta! Então é por aí! É por aí que a 

coisa está andando. Então nós temos que agora, nesse momento aqui, a nossa, em respeito à 

nossa comunidade, em respeito àqueles que, que são nossos eleitores, que nos acompanham, é de 

mostrar as nossas propostas. Tenho aqui, se alguém quiser ver aqui. Eu poderia falar, mas não 

vou falar por uma questão de ética, né, eu acho, e como eu falei semana passada, é querer, o sujo 

querer falar do mal lavado, e não! Eu poderia aqui pedir, Vereador Pedro, se tu me permite fazer 

aqui um, um... como se diria, uma, não é uma brincadeira, mas uma analogia. Se o Senhor puder 

me responder, eu lhe dou o aparte. Pedro, Vereador Pedro, o Senhor é corrupto? O Senhor é 

ladrão? Sim ou não?  

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Para um Aparte. (Assentimento do Orador). Olha, quem 

tem que julgar o vereador é o povo. O vereador não pode falar por ele.       

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Não, mas não foi nesse sentido. Eu quis dizer 

você defendendo você, a sua pessoa. O Senhor é ou não é? É apenas uma, uma comparação, 

Vereador Pedro. Eu não estou aqui fazendo. Tá bom! Vereador Pedro acho que não entendeu a 

pergunta. Então vou melhorar aqui. Vereador Clodo, o Senhor é corrupto? O Senhor é ladrão, o 

Senhor Vereador Clodo Rigo? Sim ou não? Não! E o seu partido, em Flores da Cunha, é 

corrupto, é ladrão, né? Então se nós irmos para esse lado, querer vincular pessoas, né, nesse 

momento da eleição, eu acho que a nossa comunidade não merece isso, ela não merece isso. 

Poderia aqui citar o nome de cada um de vocês. Vocês fazem parte da nossa comunidade, vocês 

contribuíram para a nossa comunidade, as suas famílias contribuíram para as comunidades e nós 

temos que ter respeito neste momento. Acho importante que nesse momento a internet e todo o 

pessoal que está nos acompanhando pelo Youtube e pelo Facebook, que eles olhem as proposta 

de cada candidato, ou seja na majoritária e seja também aos de vereadores, sabendo que cada um 

está tentando contribuir de uma forma ou de outra, e a comunidade possa avaliar de forma 

objetiva, comunidade possa avaliar de forma especial a vida de cada um dos candidatos, para 

quê? Para que no próximo pleito, ou melhor, para que no próximo ano nós tenhamos um prefeito 

e o vice que governe para todos, para que no próximo ano, aqui nesta Casa, nós tenhamos 

vereadores tão bons ou melhores do que aqueles que aqui estão hoje, porque são as avaliações de 

capacidade que nós temos que olhar. Não estamos em uma competição de, de beleza ou algo 

desse tipo. Não, é de proposta e de capacidade! Então estava indo muito bem, quando essa 

semana a gente se deparou com essa situação, eu disse, não, eu não posso compactuar com isso. 

Como vereador que sou, representante da comunidade, estamos indo falando com a comunidade 

e a comunidade ela quer saber é da verdade, ela quer olhar olho no olho e ouvir propostas, isso é 

muito, muito importante pra cada um de nós. Assim como nós já fizemos anteriormente, estamos 

fazendo agora aqueles que estão à reeleição, ou seja na majoritária ou na Câmara Municipal, ser 

representante nesta Casa. Então estava aqui olhando e lembrando, poxa, até o meu partido tem 
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todos os partidos aqui representados, eu tenho aqui algumas matérias, então é complicado. Não 

dá pra gente andar por esse caminho, é complicado nós irmos por esse caminho. A nossa, 

fortaleço, a nossa comunidade merece mais de nós e das nossas propostas. Também vimos, agora 

à tarde, uma movimentação na nossa praça central, aonde está sendo movimentado ali pra 

colocação de uma parada, a parada dos nossos taxistas, né? Então já foi aqui falado nesta Casa, 

por alguns momentos, né, sobre essa situação, que em algum momento ela iria acontecer. E 

dentro de um projeto arquitetônico aqui apresentado, visto por todos os vereadores aqui e 

parabenizado inclusive por cada um de nós, que algo inovador, algo diferenciado e que iria 

colocar ali e iria embelezar mais a praça central, iria também dar mais sensação de segurança por 

haver mais pessoas em alguns períodos e horários do dia e da noite na nossa praça central, que 

são os nossos taxista, que outrora já estavam ali localizados e que estavam com a promessa, 

vamos assim dizer, que posteriormente seriam recolocados na praça municipal. E o que que nós 

vimos? Vimos nesta, nesta tarde uma movimentação e pessoas que muitas vezes, não vou dizer, 

não posso dizer todas, mas pessoas que não utilizam desse benefício que é o taxi, que é ter ali 

numa, num local central, bem iluminado, essa, esse benefício a quem necessita do táxi. Então 

vemos que algumas pessoas entenderam que não é o momento, entendendo que é obra 

eleitoreira, aquela coisa toda, mas nós sabemos que isso não é! Nós estamos em um ano aonde o 

Prefeito atual ele não pode parar de administrar, Bassani, ele não pode, ele tem que continuar! 

Ele foi eleito por nós para administrar durante quatro anos, então as obras não podem parar. As 

ações na área da saúde, educação e assim por diante, em todas as secretarias, não podem parar, 

por mais que neste momento de pandemia a gente teve uma certa dificuldade, faltando matéria e 

assim por diante nessas questões aí, que dificultaram algumas ações que poderiam já terem 

acontecido e que estão acontecendo neste momento. Então vemos que agora temos que ter muito 

cuidado, Vereadores, temos que ter muito cuidado, que toda obra o nosso Prefeito atual ele foi 

eleito para administrar até dia 31 de dezembro, e ele vai administrar, e quem o conhece sabe que 

esse é o seu perfil, essa é a sua qualidade de trabalhar para todos. Então ali há, lembrei-me de 

alguns munícipes que sempre solicitaram, que voltasse sim esse ponto, o ponto dos táxis. Pessoas 

que utilizam, que pegam os seus cartãozinho, né, do, ali do taxista, pra ligar pessoalmente, que às 

vezes no ponto aonde hoje eles estão era um ponto provisório, provisório que ficou certo tempo 

inclusive, diga-se de passagem, que estavam aguardando o momento oportuno, o momento 

oportuno em que agora, um projeto inovador, diferenciado de parada, de uma parada que vai ser 

um padrão dentro do nosso município, pelo menos é esta a palavra que eu ouvi do Prefeito, mas 

assim vai também caber ao próximo prefeito se vai continuar ou não dentro dessas parada que 

serão modelo, porque a nossa cidade ela tem uma tendência turística e ela precisa ser 

embelezada, Vereador João, ela precisa. Nós precisamos ter esse cuidado e aí estão sendo dando 

os retoques, ou melhor, as ações nesse sentido. Então aos munícipes que estão me ouvindo neste 

momento, que estão nos acompanhando neste momento aqui, então terá mais uma ação do Poder 

Executivo dentro da nossa praça municipal, que o objetivo é sim para que todos os nossos 

munícipes tenham esse, esse serviço prestado cada vez mais de qualidade, num ponto, um ponto 

específico e estratégico, que sim, é a nossa praça central, para que isso, aqueles que precisam, né, 

possam ter ali a condição rápida de ter, e aqueles que não precisam, agora, né, vão dar o seu 

pitaco, vão ali colocar o seu comentário positivo ou negativo, assim como foi há cinco anos, 

quando também a praça da Bandeira, a nossa praça central, ela estava em uma situação e ela foi 

remodelada. E depois que ela ficou pronta, todo mundo parabenizou, todo mundo avaliou de 

forma positiva uma ação que o Poder Executivo também fez em um período que necessitava de 

ser feito. Então quero aqui agradecer a atenção de todos. E, de uma certa forma, não quero pedir 

desculpa, mas é, como disse anteriormente, eu não posso chegar aqui e dizer que está tudo bem. 

Não está bem! A gente está caminhando na cidade e estamos ouvindo coisas positivas e vendo 

coisas negativas. Então o fake news vai acontecer infelizmente dentro da nossa política local, que 

é um exemplo. Nós temos vereadores exemplos, administradores exemplos pra nossa região. E 
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eu não gostaria de vincular vereadores e muito menos vincular candidatos a prefeitos e a vices 

com questões nacionais que nós não temos nada a ver, absolutamente nada a ver, Vereador 

César, nada a ver! Eu não, não compactuo com isso! Eu acho que é importante que nós, como 

somos candidatos e aqueles que estão juntamente conosco, que nós mantenhamos uma política 

propositiva, séria, responsável e admirável como foi até então. Pelo menos essa é a minha 

avaliação, este é o meu pensamento que quis deixar aqui registrado nessa noite, como 

representante da comunidade, em respeito à nossa própria comunidade, tá? Então muito obrigado 

a atenção de todos! Uma boa noite, uma boa semana e ficamos todos com Deus! Até mais! 

Obrigado, Senhor Presidente!    

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

a palavra Vereador Moacir Ascari.     

VEREADOR MOACIR ASCARI: Muito boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores, 

pessoas que nos prestigiam na noite de hoje; o Rouglan, do jornal O Florense, sejam todos bem-

vindos! Somente pegando um gancho aí do Vereador Samuel, o quanto é importante, né, a gente 

sair na rua, ouvir a população. Ouvir, coisa que a gente sempre faz no ano inteiro. Mas ouvir de 

forma diferente, né, em momento eleitoral, que aí muitos têm sugestões, opiniões diversas uma 

das outras, mas com o intuito de contribuir para que o nosso município seja cada vez melhor. 

Então isso a gente está levando em conta, em consideração. E muitas das, dos pedidos e 

sugestões estão sendo anotados, porque eu acredito que quando se faz, tem que se fazer para 

todos, né, uma obra, uma benfeitoria. E ouvimos também pedidos que são assim um pouco 

pessoais, né, a pessoa que quer o benefício para si e não para a coletividade. Então existem 

pedidos e pedidos. Mas temos o cuidado de ouvir todas as demandas. E que nem o Vereador 

Samuel falou, importante também, o dia que ouvirem eu falar mal de algum candidato a 

vereador, algum candidato a prefeito que esteja concorrendo nesse pleito, me chama a pessoa na 

minha frente e me digam, este, esse candidato falou mal de você, mas na frente da pessoa. 

Certamente não é da, do meu feitio e da minha índole, né, porque não sou vereador de quatro 

mandatos consecutivos e toda vez aumentando a minha votação falando mal do outro, né? Mas 

podem falar! Enquanto falam mal da gente, Vereador Samuel, eles estão fazendo publicidade e 

propaganda, e o filtro é o cidadão, o cidadão é que decide, nosso munícipe é que decide. E ele é 

inteligente o suficiente para ver, analisar, e toda a trajetória de vida, seja ela vida pessoal ou seja 

ela vida pública. Então de nada me atinge isso. Podem continuar! Faço questão até, porque aí 

falam da gente e perdem tempo de falar de si, né, se vender, porque temos muitos candidatos que 

às vezes são novos, né, no, no período eleitoral e acha que essa é a melhor estratégia. Mas que 

continuem assim que está bom. Está bom porque acabam fazendo uma publicidade e gratuita até, 

né, porque a gente tem amigos em todos os cantos da cidade e muitas vezes você não sabe com 

quem está falando, pode ser amigo do a, b ou c, Vereador Pedro e aí as pessoas vem e comentam, 

ah, tudo bem, deixa comentar. Então, mas é importante esse período eleitoral pra conhecer 

muitas vezes o caráter das pessoas, porque certamente o povo vai escolher pessoas que vem aqui 

na frente pra falar bem do povo, das suas propostas, da sua cidade, para que o nosso município 

tenhamos orgulho. Eu tenho orgulho de ser florense. Eu tenho orgulho de fazer parte por 16 anos 

da vida pública e sempre buscar o melhor para a coletividade, o melhor para o nosso munícipe. 

Em todos os clubes de serviço, em todas as entidades do município que eu estou me reunindo e 

conversando, eu não preciso ir lá e pedir o que que a entidade a, o que que a entidade b faz, 

como é que funciona. Eu sei, eu sei como funciona, porque eu ajudei e ajudo e participo, né, 

então não me preocupa quanto a isso. Mas é, é importante o dia a dia, quando nós chegamos na 

casa do cidadão e somos bem recebido também, muito bem recebido porque sabem, sabem com 

quem se está conversando, né, ou trabalhamos junto no passado ou tivemos alguma situação que 

nós nos encontrávamos na mesma situação e as pessoas lembram. As pessoas lembram das 

coisas boas e das coisas ruins, lembram. Não vai pensar que o que aconteceu na semana passada, 
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o mês passado as pessoas não lembram. E tomara que lembrem mesmo, porque eu faço questão 

que todas as pessoas do nosso município se sintam bem e tudo o que nós nos propusermos nesse 

pleito eleitoral será simplesmente transmitir aquilo que nós queremos e para onde nós queremos 

ir. Certamente com isso as pessoas terão o chão, né, esquecer partidos políticos, né, que muitos, 

me admiro quem fala de partido político, né? Eu verdade, eu tenho um partido político porque eu 

sou obrigado a ter um partido político pra concorrer a um pleito. Se não tivesse seria melhor, 

porque aí é a minha pessoa, sem vínculo político-partidário com ninguém. Porque dentro do meu 

partido tem a raposas cabeludas tanto quanto o partido de cada um dos Colegas Vereadores que 

está aqui, né? E quando aquele cidadão me relacionou ao PT, não tem problema, está coligado há 

oito anos. Oito anos trazendo recursos pro Município de Flores da Cunha. Eu não sou PT. Qual é 

a ideologia dos partidos que compõem essa Casa? Trinta e oito partidos políticos, qual é a 

ideologia político-partidária de cada um? Balela, não tem ideologia nenhuma, tá? Tem é as 

pessoas que se destacam pra fazer o melhor. E o segundo maior partido em emendas pra Flores 

da Cunha é justamente esse partido que tem gente boa e tem gente má, assim como no meu, 

assim como no teu, Pedro, assim como no do PP, qualquer partido político, PTB. Então me 

digam qual é a, o interesse de juntar pra denegrir a imagem de uma Secretária de, da Agricultura, 

que ela tem uma filiação político-partidária, mas está aí, engenheira agrônoma, que trabalha, é 

Secretária, faz um excelente trabalho no município a todos os agricultores. Quando se vincula ela 

a mim eu fico feliz da vida, porque é uma profissional exemplar para todos os agricultores. 

Quando se vincula o, o que foi Secretário da Agricultura, cidadão, parente de muitos aqui, mas 

tem uma sigla partidária. Olhem quem está concorrendo e depois analisem. Qual de nós, meu 

primo Minim, qual de nós que pode por a mão no fogo pelo próprio sobrenome? Dentro da 

família, dentro da nossa família, pensem bem, tem pessoas boas e pessoas más, tem pessoas que 

seguem pro lado bom e tem outras que se desviam pelo caminho dentro da família. Imagine 

vocês dentro de uma comunidade, dentro de um partido político, dentro de um estado e dentro de 

um país. Semana passada vocês viram lá o senador, não era o dinheiro na cueca, né? Aquele 

dinheiro teve que se, ele estava sendo lavado, mas ele tinha que ser esterilizado depois, porque as 

pessoas iam usar aquele dinheiro no dia a dia. Ia chegar na nossas mãos, nas mãos das pessoas 

aquele dinheiro cagado, né, então é uma vergonha. E é um representante da nação, um senador 

da República, então tenham dó, né, Flores da Cunha não merece. Pessoas que sequer tem, tem 

coragem de falar na frente, Samuel, Vereador, não fala pelas costas e continue fazendo, né? As 

pessoas que estão fazendo, inclusive tem uns que já fizeram, que tal dia vai ter isso, tal dia vai ter 

aquilo e o problema é que muitos não sabem nem inventar fake news, eles põem o nome deles, 

nome e sobrenome, que sabe que denegri a imagem de uma pessoa gera processo, calúnia, 

difamação, tem que responder em juízo. Não quero estar lá, com o Hugo lá me defendendo lá. E 

quanta energia desperdiçada, Bassani. Vamos fazer o bem, vamos vender o que nós temos de 

melhor, vamos falar das propostas, falar de plano de governo. Então o dia que vocês ouvirem 

alguém que eu denegri a imagem, venham falar comigo. Não vou fazer isso nem no primeiro dia 

e nem no último dia de campanha, tá, independente do resultado que seja. Mas quem quiser 

continuar, que continue. Diz que o pão quanto mais sovado, mais cresce, né, quanto mais bate, 

mais cresce, então continue assim que é propaganda, que é ibope, né, mas não vai ser a minha 

filosofia de campanha. Nunca foi, por isso que eu estou aqui 4 vezes representando a população 

de Flores da Cunha. Nunca tive problema algum. E se alguma vez a gente erra, tenha a 

hombridade e a humildade de se desculpar perante o próximo, que ninguém é perfeito, né, mas 

saber reconhecer muitas vezes o erro é uma virtude, Samuel. Mas não te preocupa não, estamos 

no mesmo caminho, estamos no mesmo barco e vamos em frente, tá, que isso é o que mais 

ouvimos a população é continuem no caminho que vocês estão que certamente frutos, diz que é, 

como é que é, diz que a história de que a árvore que dá frutos é a que mais leva pedrada, né, 

então que, tomara que seja assim, né? Porque a árvore que não dá fruto, ninguém atira pedra 

porque não tem fruto pra cair, né? E, também, diz que o fruto não cai longe do pé. Essas pessoas 
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devem saber, se hoje estão denegrindo a imagem de a, b ou c, Vereador Éverton, é porque no 

passado alguém foi da, o próprio gerenciamento da virtude, do caráter dessa pessoa também deve 

ter descuidado um pouco. Então, mas não é, não é em tom de desabafo, é só uma prevenção. Na 

próxima semana estarei me licenciando, né, deixando a oportunidade ao meu suplente pra 

assumir, né, porque a gente conversa demais durante o dia com muitas pessoas, somos recebido 

e, certamente, com isso, nós estaremos deixando e dando a oportunidade pro nossos suplentes 

que eles são muito importante, que sem eles certamente alguém de nós quatro aqui, Presidente, 

não estaria se não fosse os nossos suplente. Então deixarei, o Vereador Samuel continua, mas 

estarei me licenciando. Então, mas no mais só quis deixar esse recado, que estarei em plena 

campanha, nós já estamos há muito tempo e queremos fazer o melhor para o município de Flores 

da Cunha. Porque o município merece, os cidadãos de Flores da Cunha reconhece o trabalho, o 

esforço e a dedicação de cada um de nós. No mais uma boa semana a todos, tenhamos uma ótima 

noite. Muito obrigado! 

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

Encerrada as manifestações no Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para 

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

ORDEM DO DIA 

Está em pauta a 2ª discussão e votação 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 novamente (do resultado) dos 

pareceres das comissões 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, Vereador Ademir Barp. 

A palavra está à disposição dos Colegas Vereadores. (Nenhuma manifestação). O projeto está em 

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

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Resolução nº 005/2020 

aprovado por unanimidade. 

Encerrada a pauta da Ordem do Dia, lembramos a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Final que o prazo para entrega dos pareceres ao Projeto de Lei nº 056/2020 e ao Projeto de 

Decreto Legislativo nº 003/2020 já encerrou. Passamos, então, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Mais uma vez muito obrigado pela palavra, 

Senhor Presidente; todos que me ouvem nesta noite. Quero apenas deixar registrado aqui e 

parabenizar a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que nesse final de semana fez uma 

atividade diferenciada no nosso município, uma carreata, aonde trazendo ali todo o, toda a força, 

a energia, a positividade deste trabalho voluntário que essas pessoas fazem em nosso município 

às pessoas que são vítimas, né, deste mal que é muito importante o apoio, é muito importante os 

recursos, mas acima de tudo é importante essa, esse “enganjamento” comunitário que se tem não 

apenas através da entidade, mas de todas as pessoas que acabam contribuindo de uma forma ou 

de outra. Então parabenizando a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que neste mês é o 

Outubro Rosa, né, e toda a ação é desenvolvida para que as mulheres elas possam ter as 

condições de saúde cada vez mais adequadas no nosso município. E parabenizando também o 
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Poder Executivo, que dentro dessa parceria que se existe dentro deste tema do câncer de mama, o 

nosso município não possui nenhum, nenhuma espera, né? Então é uma ação conjunta a Liga 

Feminina de Combate ao Câncer juntamente com o Poder Executivo, aonde as mulheres que 

necessitam e precisam dessas ações elas são plenamente atendidas no nosso município, isso foi 

um dado que nós fomos buscar devido a uma informação que saiu na rede, né, então que 

porventura haveria no nosso município e graças a Deus não é o nosso caso, é caso de outros 

municípios, mas o nosso município a fila graças a Deus ela não existe, todas as mulheres que 

precisam do exame de mama elas procuram e são plenas atendidas não somente pelo Poder 

Executivo, mas também por esse trabalho belíssimo que a Liga acaba fazendo, não somente 

anteriormente com informação, mas posteriormente com o auxílio à família e demais auxílios 

que a família venha a precisar, de alimentação e, enfim, auxílio psicológico e tudo o mais. Então 

meus parabéns à Liga de Feminina de Combate ao Câncer, a qual nós temos aqui uma 

representante ilustre nesta Casa, que é a nossa diretora, a Renata e acredito que deva ter mais 

alguém aí. Meus parabéns! Muito obrigado, Senhor Presidente. Um boa-noite a todos!   

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

a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado mais uma vez, Presidente; cumprimentando 

novamente todos os presentes; em tempo ainda Rouglan, da imprensa, obrigado pela presença. 

Então como eu também estava conversando agora no intervalo, amanhã iremos fazer mais uma 

reunião dentro do projeto que está tramitando aí de revisão do Código de Posturas do Município, 

então este importante projeto. Então estaremos agora acolhendo todas as reivindicações, 

apontamentos e observações que vieram do Executivo, para que assim a gente possa, de fato, 

aprovar aí e apresentar um plano completo. Então estaremos amanhã nos reunindo dentro do 

possível com todos os membros da comissão, para também debatermos junto com os fiscais, 

junto com a assessoria e também com os membros da comissão, então é um importante passo aí 

dentro deste projeto. E, também, gostaria de informar que estarei também me afastando por um 

tempo desta Casa, né, como podem ver a voz está complicada, né, estamos conversando também 

com muitas pessoas e acaba que muitas vezes a gente fica um pouco sobrecarregado, então para 

não deixar aí o trabalho muitas vezes com a, sem a devida atenção então nós iremos estar nos 

afastando por um período e com certeza oportunizando que também os colegas estejam aqui. 

Então desejo um bom trabalho neste período a todos os Colegas Vereadores aqui e seguimos em 

frente. Então um grande, um grande abraço, desde já, e até breve! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador César. 

Encerradas, então, as manifestações pessoais na noite de hoje, passamos aos Informes da 

Presidência. Gostaria de agradecer a Colega Vereadora Claudete Gaio Conte, que esteve 

representando essa Casa, no último sábado, na inauguração da pavimentação na estrada Cristiano 

Pan, em Mato Perso. Em virtude da legislação eleitoral somente eu ou a Vereadora, por não 

estarmos concorrendo, poderíamos nos fazer presente. Devido a minha impossibilidade ela 

esteve representando bem esta Casa. O asfalto foi realizado em 1.100 metros de via e o 

investimento foi com recursos do Município, além de contrapartida dos moradores. Antes de 

encerrar gostaria de parabenizar a nossa servidora Natália Moré, que estará de aniversário na 

próxima quinta-feira, dia 22 de outubro. Receba o nosso carinho e o desejo de muita saúde e 

alegrias hoje e sempre. Por fim também, por último, porém, não obstante lembro a todos os 

Colegas Vereadores, candidatos sobre a Resolução 324, de 07 de maio de 2020 desta Casa de 

que trata da, das práticas vedadas em relação a disputa eleitoral. Peço que cuidem em suas 

manifestações por, pois todos somos responsáveis pelas nossas falas.      
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Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 19 de 

outubro de 2020, às 18h52min. Muito obrigado e tenham todos uma ótima semana! 
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