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SESSÃO 2.598 – ORDINÁRIA 

26 de outubro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 26 de outubro de 2020, às 

18h12min. Cumprimento especial aos Nobres Colegas Vereadores, Vereadora; público presente; 

profissionais da imprensa; comunidade que nos prestigia através das mídias sociais, através do 

nosso canal no Youtube; equipe da rádio Solaris, sejam bem-vindos na noite de hoje; demais 

pessoas que nos prestigiam. Um cumprimento, antes de dar início, melhor dizendo, aos trabalhos 

dessa sessão, gostaria de convidar, nesse momento, o Suplente de Vereador Zair Molon, para que 

se dirija a esta mesa, entregue o seu diploma de Vereador e a declaração de bens, também dirija-

se à tribuna desta Casa para prestar o seu compromisso. Convido a todos os Vereadores para que 

fiquemos de pé, enquanto o Vereador presta o seu compromisso nesta Casa. (Entrega do 

Diploma e Declaração de Bens). 

SENHOR ZAIR MOLON: “Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica Municipal, a 

Constituição Federal e a Constituição Estadual e demais Leis da União, do Estado e do 

Município, e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da liberdade, da lealdade, 

da honra e do bem comum”. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Declaro empossado Vereador Zair 

Molon. E convido para que o mesmo ocupe uma cadeira deste plenário, ocupando a vaga do 

vereador César Ulian, que está afastado para tratar de assuntos pessoais. Colega Zair Molon, seja 

bem-vindo! Bom trabalho nesta Casa! Também gostaria de dar as boas-vindas ao Suplente de 

Vereador Claudimir Kremer, que retorna a esta Casa hoje ocupando a vaga do colega vereador 

Moacir Ascari, que também está afastado para tratar de assuntos particulares. Seja novamente 

bem-vindo, Colega Vereador Claudimir Kremer!  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Agora sim, 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 106/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 058/2020, que “Inclui o Projeto 1038 no 

Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$596.000,00”.  

Ofício nº 107/2020, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do Projeto de Lei nº 058/2020, que “Inclui o Projeto 1038 no Anexo I de metas do Plano 

Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de um Crédito 

Adicional Especial no valor de R$596.000,00”. 

Convites do Prefeito Municipal para participar da inauguração da pista pública de esportes 

radicais, no dia 25 de outubro de 2020, às 09:00 horas, no Centro Municipal de Esporte e Lazer 

(Cemel); e da inauguração da pavimentação asfáltica da estrada do Carmo, no dia 25 de outubro 

de 2020, às 11:00 horas, na capela Nossa Senhora do Carmo.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 109/2020, de autoria do Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, que indica ao 

Prefeito Municipal que seja analisado, juntamente com o Departamento Municipal de Trânsito, a 

possibilidade da instalação de redutores de velocidade na rua Borges de Medeiros, no trecho sul, 

que serve de acesso à avenida 25 de Julho. 
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Indicação nº 110/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de um portão no andar térreo do prédio da Unidade Básica de Saúde Dr. 

Antônio Tasis Gonzáles, em Otávio Rocha.  

Moção nº 008/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que apresenta Moção de 

Congratulações à Rádio Solaris 99.1 FM, pela passagem dos oito anos de trabalho no município 

de Flores da Cunha. 

Moção nº 009/2020, de autoria do Vereador Moacir Ascari, que apresenta Moção de 

Congratulações à delegada de Polícia Civil, Aline Martinelli, pela sua valiosa atuação e 

contribuição na área de segurança pública, em 12 anos de atividades em Flores da Cunha e, por 

assumir a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Caxias do Sul. 

Requerimento nº 059/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer o envio de um 

requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa qual a situação em que 

se encontra o contrato de cedência da União com o Município de Flores da Cunha do imóvel da 

antiga cantina Slaviero, localizado em Otávio Rocha. 

Requerimento nº 060/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer a prorrogação pelo 

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

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

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

vias e nos logradouros públicos”. 

Requerimento nº 061/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que requer a prorrogação pelo 

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

sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 003/2020, que “Institui o Certificado Destaque da 

Construção Civil e dá outras providências”. 

Requerimento nº 062/2020, de autoria do Vereador Moacir Ascari, que requer licença para tratar 

de interesses particulares no período de 22 de outubro a 20 de novembro de 2020, conforme 

artigo 72, inciso III do Regimento Interno desta Casa. 

Requerimento nº 063/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer licença para tratar de 

interesses particulares no período de 26 de outubro a 16 de novembro de 2020, conforme artigo 

72, inciso III do Regimento Interno desta Casa. 

Requerimento nº 064/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que requer o abono de 

falta da sessão ordinária do dia 19 de outubro de 2020, conforme artigo 70 do Regimento Interno 

desta Casa, por motivos de saúde, conforme atestado médico anexo. 

Requerimento nº 065/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer ao Presidente desta 

Casa que seja designada data para realização de audiência pública, através da comissão 

permanente competente para análise da matéria, a fim de dar transparência ao Projeto de Lei 

Complementar nº 007/2020, conforme determina a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - 

Estatuto das Cidades. 

Requerimento nº 066/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer ao Presidente desta 

Casa que, juntamente com a Mesa Diretora, encaminhe um Projeto de Resolução para alterar o 

Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a fim de incluir a Ouvidoria Parlamentar na 

estrutura do Poder Legislativo. 

Requerimento nº 067/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa acerca da entrada 

de receitas e a utilização em investimentos, por ano, desde o ano de 2011, do recurso vinculado 

de código 1073, referente ao Fundo Municipal da Indústria, Comércio e Serviços - FMICS. 
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Requerimento nº 068/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que requer o envio de 

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

ponto dos servidores da Secretaria de Obras e Viação, do período de agosto de 2020 até a 

presente data, incluindo sábados e domingos. 

Requerimento nº 069/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa sobre a Senhora 

Terezinha de Góes Velho, moradora de Flores da Cunha e paciente do Sistema Único de Saúde 

(SUS), qual o motivo do bloqueio do cartão do SUS da paciente; qual o motivo do não 

atendimento e agendamento de consulta se a paciente reside em Flores da Cunha e está em 

condições de urgência; e qual o motivo de não colocarem a paciente na fila de espera para a 

cirurgia de catarata. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do 1º suplente de vereador do MDB, Senhor Pedro Kovaleski, que se declara 

impossibilitado de assumir a vaga do Vereador Moacir Ascari, no período de 22 de outubro a 20 

de novembro de 2020, por motivo de ordem pessoal.  

E-mail do 1º suplente de vereador do Progressistas, Senhor Jorge Luis Rizzon de Godoy, que 

encaminha ofício declarando-se impedido de assumir a vaga do Vereador César Ulian, no 

período de 26 de outubro a 16 de novembro de 2020, atendendo a orientação e pedido feito pelo 

partido Progressistas de abrir espaço para o próximo suplente de vereador.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado Secretário, Vereador 

Ademir. Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Desde já, passo a palavra a Vereadora Claudete Gaio Conte.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, muito 

boa noite a todos, senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão. Utilizo este espaço para 

justificar em especial dois requerimentos que encaminhei durante esta semana à Administração 

Pública Municipal. O primeiro deles solicitando uma cópia do cartão ponto dos servidores da 

Secretaria de Obras e Viação, de agosto até a presente data, incluindo inclusive os sábados e 

domingos. Tem chegado muitos comentários e com certeza chegam a todos os vereadores de que 

nunca a Secretaria de Obras trabalhou tanto aos sábados e domingo. Pode-se dizer que durante a 

pandemia teria dado uma redução da carga horária, mas nós continuamos na pandemia, né, então 

mesmo durante a pandemia nunca se trabalhou tanto durante os sábados e domingo. Nós 

queríamos lembrar o artigo 76, que diz que apenas 50% do número de horas pode ser acrescido 

conforme as horas do cargo. Então nós gostaríamos de fazer um acompanhamento como 

vereadores, como fiscalizadores das ações do Executivo com relação a carga horária dos nossos 

funcionários da Secretaria de Obras, não se sabe porque neste momento eles estão trabalhando 

tanto. E, também, nós estamos solicitando um esclarecimento com relação ao atendimento da 

Senhora Terezinha de Góes Velho. É uma senhora de 79 anos, ela já foi atendida pelo SUS na 

nossa, no nosso, através do nosso posto de saúde, teve vários atendimentos e não se sabe por 

qual motivo está sendo negado o atendimento a ela neste momento. É uma situação que chega a 

ser, até os relatos que se houve bastante desumanos por parte da Secretaria, porque ela precisa 

desse atendimento, ela já está, precisa de cirurgia de cataratas, ela não enxerga nos dois olhos já. 

Ela precisa de atendimento de fonoaudióloga para poder se alimentar e ela não está tendo, foi 

negado pela Secretaria da Saúde, inclusive foi lhe dito que se precisasse de medicação, a 

medicação estava nas farmácias, se não existisse em Flores teria em Caxias do Sul. Então tenho 

relatos, os áudios, enfim, da família, nós sabemos que essa senhora reside em Flores da Cunha, 

ela recebeu vários atendimentos aqui neste município e a gente percebe que o atendimento da 
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saúde que tão bem é falado, não está tão bem assim. A partir do momento que a gente conversa 

com as pessoas, que a gente ouve o cidadão, estão acontecendo muitas faltas. Então em casos 

graves como esse eu acredito que a Secretaria, com 15% do orçamento, tem condições de tão 

bem atender, né, não só essa senhora, mas os demais cidadãos aí que estão na fila de espera por 

atendimento às vezes tão simples, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Claudimir Kremer. 

VEREADOR CLAUDIMIR KREMER: Retiro, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Okay. Transfiro, nesse momento, a 

Presidência desta Casa ao Vereador Vice-Presidente Éverton Scarmin para fazer uso no meu 

tempo no Pequeno Expediente. 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Passo o tempo de três minutos ao Colega Vereador 

João Paulo Tonin Carpeggiani. 

VEREADOR JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Senhor Presidente, Caros Colegas 

Vereadores, a todos que nos prestigiam, uma boa-noite a todos! Utilizo desse espaço, Senhor 

Presidente, para defender uma, uma indicação de minha autoria, a qual solicita ao Executivo 

Municipal juntamente com o Departamento de Trânsito que analise a possibilidade de instalação 

de dois redutores de velocidade na, no acesso sul agora da rua Borges de Medeiros, na 

proximidade com a, interseção com a avenida 25 de Julho. Acontece que a partir do ano passado, 

com o advento da pavimentação asfáltica, novamente incorremos na irresponsabilidade de alguns 

motoristas, né? Muitas vezes a pavimentação vem pelo bem, mas muitos mal a utilizam. E há 

inúmeros relatos do excesso de velocidade aí nas proximidades da, da descida aqui da, da rua 

Borges e, então, se faz essa solicitação junto ao Poder Executivo para que analise, tanto um 

redutor antes da descida do, do morro quanto próximo à curva aí nas, nas imediações da família 

Conz, né? Em virtude da, da curva que foi bastante acentuada em função da questão topográfica, 

seria interessante que fosse analisada a possibilidade para precaver alguns acidentes, né, sempre 

levando em consideração a descida e não a subida logicamente pela questão de, de ser um aclive 

acentuado e não prejudicar o deslocamento de caminhões e cargas e tudo o mais. No entanto, 

acredito que seria de bom grado que o Executivo fizesse essa análise e dentro da possibilidade 

vislumbrasse alguma solução para o caso. Então eu estou encaminhando essa indicação ao 

Senhor Prefeito Municipal, Senhor Presidente. Muito obrigado!   

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

Tonin Carpeggiani. 

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

a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; Colegas Vereadores, 

Vereadora; pessoas que nos prestigiam nessa noite, sejam todos bem-vindos! Senhor Presidente 

e Colegas, solicitei nessa semana ao Senhor Prefeito Municipal, através de indicação, a 

instalação de um portão no andar térreo do prédio da Unidade Básica de Saúde Dr. Antônio 

Tasis Gonzáles, em Otávio Rocha, com o objetivo de resguardar o veículo daquela unidade 

básica de saúde. Atualmente o veículo utilizado na UBS de Otávio Rocha é guardado na antiga 

cantina Slaviero e por não ter um local adequado e seguro naquela unidade de saúde. Diante 

disso, solicitamos que seja providenciada a instalação de um portão nesse acesso da UBS, no 

andar térreo, que hoje está, está aberto e pode sim ser colocado o automóvel da unidade lá. Então 

a gente está solicitando que o nosso Executivo instale esse portão ali para poder guardar-se esse 

automóvel ali e dando também, além da, da segurança, dando facilidade e dando fácil acesso a, 

as agente de saúde que o utilizam para se deslocar para o interior ou mesmo ali na, no distrito de 
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Otávio Rocha. Então guardado com segurança e tendo ele ali à disposição no momentos que, que 

ele é necessário a gente sabe e entende que essa indicação ela pode ser bem, bem utilizada, 

porque se faz necessária. Então acreditamos que o Executivo já nos sinalizou positivamente e 

esperamos a conclusão, a instalação sim desse portão. Era isso, Senhor Presidente.  

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

Encerrada as inscrições para o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Muito boa noite a todos! Cumprimento o 

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

Vereadores; servidores da Casa; imprensa; o público presente; um cumprimento especial à 

equipe da rádio Solaris que nos acompanha nessa sessão, em especial à diretora Maria Teresa 

Fortuna; senhoras e senhores. Utilizo este espaço hoje para prestar uma homenagem à rádio 

Solaris, 99.1 FM, que neste mês comemorou oito anos de atividade em Flores da Cunha. 

Convido para que acompanhemos um pouquinho desta história. A rádio é um dos veículos de 

comunicação mais acessados, mantendo seu importante e fundamental papel, ocupando um lugar 

de destaque há quase cem anos no Brasil. Ao final da década de 90, o Ministério das 

Comunicações colocou à disposição do município de Flores da Cunha um canal de emissora 

comercial. A rádio Prado Ltda., do grupo Solaris, foi a vencedora, porém sua outorga só veio em 

junho de 2008. A deliberação do Congresso Nacional ocorreu cerca de dois anos depois, em 

cinco de janeiro de 2020 e aos 22 de setembro, deste mesmo ano, foi assinado o contrato de 

permissão com o Ministério das Comunicações. Após um ano, foi protocolado o projeto de 

aprovação de instalação da estação do município, sendo aprovado somente dois anos depois, no 

final de agosto de 2012. No dia 31 de agosto de 2012, o ato da Anatel, a Agência Nacional de 

Telecomunicações, aprovou o início das operações através da estação 89.7 FM. A partir de 

então, começou-se a estruturação da emissora que, seguindo os padrões do grupo Solaris, 

recebeu o mesmo nome das outras emissoras e teve sua grade de programação definida com base 

em pesquisas realizadas em Flores da Cunha e nos municípios vizinhos. Em agosto de 2018 a 

rádio Solaris passou a operar na frequência 99.1 FM e na ocasião da troca houve também a 

ampliação da abrangência da emissora. A rádio Solaris FM 99.1 tem por objetivo propagar o 

entretenimento, a informação e a prestação de serviços aos municípios em que há abrangência do 

sinal da rádio. No dia 15 de outubro a rádio Solaris 99.1 FM comemorou oito anos de atividades 

no município e região. Atualmente, a rádio Solaris conta com o trabalho do presidente, Laureano 

Antônio Fortuna; da diretora, Maria Teresa Zanella Fortuna; da gerente, Jéssica Sotoriva; dos 

comunicadores, Vilson Antonio Romitti, Eduarda Grazioli, Rogério Constanza; da recepcionista, 

Aline Rizzoto; além dos colaboradores dos programas de finais de semana, Jorge Luiz Afonso, 

Valdecir Casagranda, Vitor Hugo Zenatto, Oscar Francescatto, Maurício Pauletti, Ivo Gasperin, 

Cleber Luis Brisotto, Adelino Mattana, Jacó Mattana, Oscar Celito Fabro, Paulo Roberto Tonet e 

Alex Eberle. Ressaltamos, mais uma vez, a importância do rádio, através da rádio Solaris, que 

realiza um trabalho de excelência em nosso município, trabalho este desenvolvido com ética, 

com respeito e imparcialidade, fazendo com que o lazer, o entretenimento, a informação e a 

notícia cheguem a toda a comunidade. A rádio Solaris 99.1 FM está há oito anos no ar 

transmitindo a identidade da nossa população florense. Parabenizamos a rádio Solaris, 

estendendo os cumprimentos à direção e a toda a equipe de funcionários e colaboradores, pela 

concretização de mais um ano de história, congratulando os trabalhos desenvolvidos por este 

veículo de comunicação que se fortalece diariamente. Leio, neste momento, uma poesia adaptada 

em homenagem ao aniversário de oito anos da rádio Solaris FM 99.1. “Oito anos se passaram 

tocando seu coração. Cidade e interior de toda nossa região, com os melhores locutores fazendo 
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a programação. Rádio Solaris é o xodó de nossa comunidade, levando música e notícia por toda 

sociedade, protestando contra o racismo e cobrando a igualdade. Tocando a rádio pra frente 

com competência e amor, respeitando os ouvintes sem preconceito de cor. Abraçamos Laureano 

Fortuna presidente de valor, da diretora Maria Teresa lembramos com amor. Por fazer por 

nossa rádio o que ninguém mais fazia, sempre bem-humorada com sorriso e alegria. Pra 

querida Jéssica Sotoriva, paz, saúde e harmonia. São dezoito locutores fazendo a programação, 

levando música e notícia para nossa região. Das cinco às nove com o amigo Romitti, um novo 

dia começa com “Campo e Cidade”. Aos sábados com “Bom Dia Comunidade” e um pouco 

mais tarde, na “Parada Nacional”. Pregando sempre o amor, das nove ao meio-dia vem Mateus 

Sugari e aos sábados “Clube do Sucesso”. Filipe Brogliatto, cheio de muita energia, às doze 

horas contagia com o programa “Solaris com Você”. O programa “Alma Sertaneja” resgata 

nossa cultura, tocando xote e baião com o som lá nas alturas, Jéferson Freitas no comando este 

é uma grande figura. A “Roda de Chimarrão” é um sucesso, tá na boca do povão. “Sábado em 

Festa” e “Churrascão da Solaris” é uma atração. Com Eduarda Grazioli no comando de sua 

programação, “Melhor da Tarde”, a mais ouvida da região. Com Jorge, Valdecir, Vitor Hugo e 

Oscar o “Comentando a Rodada” é sensacional, o melhor do jogo é recontado com muito alto 

astral. E olha que espetáculo! A Solaris é também bilíngue. Maurício, Ivo e Alex detonam do 

“Parla Talian”; Cleber, Adelino, Jacó e Oscar no comando da “Máquina do Tempo”, trazendo 

muita nostalgia para o ouvinte relembrar e namorar. Com muita música boa, de Paulo Roberto 

o “Sábado Astral” dentro das casas ecoa. Todos falam que é por conta do Rogério Constanza e 

da Aline Rizzoto, que a rádio sobe no ibope, isto não sou eu quem diz, é o ouvinte que está muito 

mais feliz. Levando sempre o progresso por esta região inteira, a rádio Solaris é formada por 

uma equipe verdadeira. Começando no domingo vai até segunda-feira. Ninguém vai ficar 

parado, quando o programa começa. Todos estão sintonizados por que é bom à beça. A rádio 

Solaris é a mais ouvida na nossa comunidade, é alta a audiência da princesinha da cidade”. 

Acompanhemos, nesse momento, um vídeo produzido pela equipe da rádio que apresenta os 

melhores momentos durante esses oito anos de vida ativa em nosso município! (Exibição de 

vídeo através da televisão). Dessa forma a Câmara de Vereadores de Flores da Cunha presta sua 

homenagem à rádio Solaris. Um veículo de comunicação de massa que se reinventa a cada dia, 

mantendo-se relevante e atual na vida das pessoas. Desejamos muito sucesso, continuidade do 

excelente trabalho desenvolvido no município e vida longa à rádio Solaris de Flores da Cunha! 

Muito obrigada pela atenção de todos!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Retiro, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Próxima inscrição seria do 

vereador César Ulian, como ele está de licença transfiro o tempo a Vossa Excelência, Vereador 

Zair Molon. 

VEREADOR ZAIR MOLON: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora aqui 

presentes, demais pessoas que nos assistem hoje aqui e estão participando da nossa sessão de 

hoje. Claro que eu não estava preparado, né, ouve uma má informação aí, mas não tem problema 

a gente vai encarrar da mesma forma, tá? Então não tenho nada preparado, mas eu vou fazer 

algumas considerações, tá? E até pra vocês quem não me conhece, tá, sou o Zair Molon, tá, moro 

em Otávio Rocha. Sou, tenho, sou casado, tenho, tenho uma filha de treze anos e participo, 

então, de algumas atividades lá em Otávio Rocha e também faço parte de alguns projetos aqui na 

nossa região, principalmente em Flores da Cunha, aonde que faço trabalhos como técnico 

agrícola e também sou consultor, tá, em algumas propriedades rurais, principalmente no setor da, 

da uva e do vinho, tá? Tenho alguns projetos pessoais também. A partir de 2016, quando 
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concorri pela segunda vez de vereador, né? Claro, não, não consegui me eleger, mas sou suplente 

e hoje estou aqui representando e agradeço muito as pessoas que confiaram em mim com as, a 

votação e sou segundo suplente. Então agradeço realmente de coração as pessoas que lá, em 

2016, confiaram e que hoje eu possa aqui, tá, estar representando eles, tá, meus, meu povo, povo 

de Flores da Cunha, indiferente de partido ou não, tá? Então nesses próximos dias talvez esteja 

fazendo algumas indicações, né, pro nosso Prefeito e estaria (ininteligível) aqui representando a 

Câmara. Foi a partir de 2013 quando que eu fiz, fui concorrer a primeira vez. Tive o prazer 

também de assumir já três vezes a Câmara nessa, naquela primeira legislação 2013-2016, né, 

2015 e fiz várias indicações, tive fazendo também algumas moções, né, Presidente, e claro que 

algumas indicações fui atendido, outras não, tá, principalmente na comunidade de Otávio Rocha. 

Falo de Otávio Rocha porque é lá que é meu chão, lá que está a minha família, lá que está meus 

amigos, lá que eu tenho, inclusive tem o Ademir Barp, né, Ademir, Vereador que também faz 

parte da comunidade. Tive o privilégio de estar várias oportunidades junto com a associação, 

escola, tá, comunidade, paróquia lá, aonde que a gente pôde trabalhar em algumas questões lá 

pra comunidade. Falo também de algumas indicações que também não foram atendidas, mas 

acredito muito que agora, nos próximos anos, o próximo candidato, o próximo prefeito que irá 

assumir talvez faça uma visão mais também lá pra comunidade. Falo de Otávio Rocha porque 

nós lá de Otávio Rocha recebemos muitas pessoas. Otávio Rocha tem treze restaurantes que no 

final de semana estão sempre lotados. Otávio Rocha tem um, um, uma translação de pessoas, 

muitas pessoas. Temos lá agora um roteiro turístico que é a Vila Colonial, aonde que tem 

algumas, algumas entidades lá, algumas pessoas, alguns particulares, umas vinícolas que fazem 

parte desse roteiro e estão se preparando, já estão preparadas pra receber o turista. Então nos 

surpreende muito, tá, essa demanda de turistas nos últimos meses aqui, mesmo com a pandemia 

as pessoas talvez não parem lá, mas elas transitam muito em Otávio Rocha. E sem falar de todos 

os ciclistas que ali transitam. Nós temos muitas pessoas, inclusive um dos participantes lá da rota 

colonial lá, né, da, do projeto está lá recebendo muitos ciclistas lá e está tentando fazer um 

trabalho pra que essas pessoas também, além de transitar na, nas ruas e nas avenida e na próprias 

estradas que hoje estão pavimentadas, e possam também usufruir do que Otávio Rocha pode 

oferecer. Temos algumas ruas, Presidente, tá, e uma delas é onde que eu moro eu não está 

pavimentada. Fiz uma indicações lá em 2013, logo quando eu assumi a Câmara aqui, tá, quando 

tive o privilégio de assumir no lugar de, dos vereadores aí e ainda não foram, não foi realizado. 

Então nós temos três ruas em Otávio Rocha, no centro da cidade e uma delas não está 

pavimentada. Mas também quero agradecer vocês vereadores, tá, e aos demais que não estão 

aqui, o César, o Fera e o Sperluk que também não está hoje pelo, pela aprovação de um projeto 

que talvez esteja dando início agora essa pavimentação. Então agradeço muito, tá, a gente sabe 

que essa rua está sendo contemplada com uma verba federal, né, de um, do nosso deputado 

federal, tá, como outras ruas também foram contempladas lá em Otávio Rocha, mas eu falo dessa 

aí porque ela é muito importante essa rua aí. É uma entrada da cidade, é uma rua lateral que dá 

acesso ao centro. É uma rua onde que nós temos aí as famosas festas tradicionais de Otávio 

Rocha, como Festa da Colônia, a própria, a própria Fecouva, os menarosto que lá são feitos eles 

são feitos próximo e nós não temos muito lugar de estacionamento. E como aí é um local, lá na, 

na paróquia, salão paroquial, aonde que se realiza esses eventos a própria comunidade exige e 

pede, tá, pede muito pra mim também como eu sou vizinho aí da, da própria igreja, que essa rua 

seja pavimentada, aonde que possa melhorar todo o fluxo, possa melhorar o estacionamento. 

Nessa rua, Senhor Presidente, não tem iluminação pública. Nessa rua não tem escoamento de 

questão hidráulica. Então eu moro na rua no centro da cidade, a cem metros do hotel Dona 

Adélia. Os turistas estão aí, gostam de passear no final de semana, vão no sábado de noite e não 

tem iluminação pública. Na minha casa eu tive que colocar uma lâmpada. Eu estou pagando luz 

do meu próprio ganho. Então gostaria que no próximos anos o próximo candidato, o nosso 

prefeito aí realmente desse uma atenção. De novo quero dizer, agradeço muito por ter, vocês ter 
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votado o projeto e em questões de, de eu acho que poucos meses deverá ser concretizada, mas é 

uma obra grande, é uma obra que precisa iluminação, é uma obra que precisa saneamento e 

pavimentação, tá? Ela contempla mais duas travessas aí, mais duas ruas que é a rua Uva Merlot e 

a rua Uva Cabernet também, talvez, talvez também esteja contemplada. Isso é muito importante 

pra a translocação de pessoas e das próprias coisas, porque é uma rua lateral, ela, muita gente 

não gosta de passar no centro, então essa é uma rua lateral que deverá dar um bom fluxo de 

trânsito e com certeza a população de lá vai agradecer. Quero falar também, além dos pontos 

turísticos, o Túnel da Uva, a praça regional, tá, que o Poder Público, né, Senhor Presidente, dê 

uma atenção também na praça regional, tá, e que o Subprefeito ou as pessoas lá que estão lá 

trabalhando que deem mais um esforço agora, no final de ano, pra que agora nós vamos ter um 

bom fluxo de turistas, os turistas vão vim pra Flores da Cunha. E não só Otávio Rocha, porque 

eles acabam fazendo uma rota turística, tá? Então que dê, deem uma atenção especial a nossa 

praça, tá? E a gente sabe também do compromisso de nós termos lá, como presidente o Ademir 

Barp da associação. Nós temos o Parque da Gruta lá que a gente precisa dar uma atenção 

também, mas isso a associação, como eu também faço parte da associação dos amigos, sou 

membro também da, da diretoria e a gente sim tem se esforçado pra manter aquilo lá organizado. 

E estamos também trabalhando lá pra melhorar todas as condições, principalmente banheiros lá 

na praça, porque a gente sabe que lá vai ônibus, lá vai pessoas, ônibus. Lá nós temos uma santa, 

Nossa Senhora de Lourdes lá, tá, que ela nos proteja sempre e, e que ela nos dê e nos guie, e que 

nos dê bastante motivos para nós trabalharmos lá e mantermos aquele Parque da Gruta bem 

legal. E sempre tem movimento, sábado e domingo tem muitas pessoas que vão lá fazer, ficam lá 

no parque pra se usufruir disso. Sair daquele cômodo que tem muita gente que está querendo vim 

pro interior e Otávio Rocha está se, se preparando pra isso aí. Então que o Poder Público dê uma 

atenção também e nos ajudem a manter essa organização, tá, como os demais pessoas que estão 

envolvida no, na própria rota turística, tá? Também falo, falo que é muito importante e o próprio 

Vereador Ademir sabe, que é o nosso banheiro da praça, Subprefeito, desculpa, Presidente. Nós 

temos lá, chegam excursões, chegam pessoas e quando se vai num local, principalmente se for, 

nós homens até a gente dá um jeitinho de dar uma, dar uma seguradinha, mas nós sabemos que 

as mulheres, as crianças sai de Caxias já precisam de um banheiro, né, Samuel? Tu esteve lá, tu 

sabe como é que está. Nós temos um banheiro lá que é precário. Precário quase caindo. E isso 

nós da associação e eu fazia parte como era o vice-presidente o ano passado junto com o senhor 

Isaias Galiotto que é o presidente, nós pedimos pro Poder Público dá uma atenção também e por 

enquanto nada foi feito. Então é a nossa cara, é a nossa cara. Se nós não conseguirmos organizar 

pelo menos um banheiro, imagina o restante, tá? Então nós temos o tapete vermelho, nós temos 

todas as entradas da comunidade do terceiro distrito tudo pavimentada, a não ser, né, Senhora 

Claudete, de Mato Perso à Otávio Rocha que também devemos dar uma atenção, tá? Então nós 

temos todas as entradas pavimentadas, nós temos o tapete vermelho pras pessoas e quando que 

elas chegam na porta elas não, não, elas se deparam com essas coisas aí, tá? Praça mais ou 

menos, tá, e alguns ponto turístico que agora a rota turística vai se comprometer, mas 

principalmente dá mais condições ao banheiro público lá, porque realmente não tem condições, 

tá? Nós estivemos reunidos aí com a associação e as outras entidades também, tanto o, tanto a 

questão da paróquia, do grupo de jovens, clube de mães, tem lá o, o nosso Grêmio Esportivo 

Otávio Rocha também, tá, são algumas pequenos detalhes, tá, que a gente estende o tapete, mas a 

entrada da nossa casa não está boa, Senhor Presidente. Então é umas coisas que eu vou pedir, tá, 

que se dê uma atenção. Vou fazer mais indicações também e tomara que até 2021 a minha rua 

seja iluminada, tenha toda a questão de hidráulica, toda a questão de saneamento e pavimentada, 

porque é muito importante pra a questão da comunidade receber o turista. Próximo do centro de 

eventos, próximo do salão paroquial nós não temos lugar pra estacionar próximo. Nós temos em 

mil pessoas, não sei quantos carros envolvidos próximo, encostadinho, nós não temos 
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pavimentação. Então hoje não vou falar muito, até porque não estava preparado, tá? Muito 

obrigado pela atenção, Senhor Presidente. E obrigado! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Zair Molon. 

Encerradas as manifestações dos Colegas Vereadores, passamos ao intervalo de cinco minutos 

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

ORDEM DO DIA 

Está em pauta a Moção nº 008/2020, de Congratulações à Rádio Solaris 99.1 FM, pela passagem 

dos oito anos de trabalho no município de Flores da Cunha. Desde já, concedo a palavra à autora 

da moção, Vereadora Claudete Gaio Conte, para a defesa dela.   

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Obrigada, Presidente! Então como já me 

manifestei no Grande Expediente, gostaria de reforçar mais uma vez que a rádio Solaris é 

merecedora desta moção de congratulações pelo trabalho de excelência que desenvolve no nosso 

município com ética, com respeito e imparcialidade, fazendo com que o lazer, o entretenimento, 

a informação e a notícia chegue a toda a nossa comunidade. Então nós gostaríamos mais uma vez 

de parabenizar e agradecer a rádio Solaris por estar trabalhando em nosso município e 

estendemos, né, esses cumprimentos à direção e toda a equipe de funcionários e colaboradores 

pela concretização de mais um ano de história no nosso município. Obrigada, Presidente!   

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora. 

Vereadora Claudete, parabenizar pela homenagem à rádio Solaris. Aqui Maria Teresa em seu 

nome, em nome de todo o grupo também quero dar os parabéns, vida longa. Já se passaram oito 

anos, né, lembro, lembro-me muito bem do primeiro programa no dia 15 de outubro de 2012, né, 

pude estar lá junto com o Jásser Panizzon naquela manhã. Então nós queremos é desejar vida 

longa, sucesso, né, a rádio Solaris tem um grande importância social, comunitária no nosso 

município por levar atrações, levar as notícias, sempre parceira também nos eventos do 

Município, das entidades. Então nossos parabéns Maria Teresa, Vilson, a Jéssica e a todos os 

colaboradores. Vida longa à rádio Solaris!   

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

parabenizar a Vereadora Claudete pela, pela ideia, pela autoria dessa moção e transferir à Maria 

Teresa, toda a equipe, Laureano Fortuna em meu nome particular, em nome do partido 

Progressista aqui de Flores da Cunha também, dizer a vocês que Flores da Cunha merece ter 

vocês aqui na nossa cidade, pelo trabalho que vocês fazem, pela divulgação, pelas noticiário, 

pela música, pelo entretenimento, tudo o que a rádio faz por Flores da Cunha. Então agradecer, 

tomara que vocês tenham muitos aniversários ainda pela frente aqui na nossa cidade. Então mais 

uma vez parabenizar a toda a equipe diretiva, toda a equipe que trabalha na rádio Solaris. 

VEREADOR CLAUDIMIR KREMER: Boa noite a todos! Agradecer a presença de vocês 

aqui, pessoal da autoridades aí, jornal, né, Vereadores. Quero agradecer aí a rádio Solaris estar 

presente aqui e dizer que a rádio está de parabéns. Rádio que eu acho que quando começou ao 

trabalho, eu acho que colou o botãozinho lá na, na estação da rádio, né, Vilson Romitti e estamos 

sempre ouvindo essa rádio. A rádio maravilhosa, muito boa os programas, né, ótimo os locutores 

que a rádio tem. Então só temos que agradecer essa rádio que veio pra Flores da Cunha, só traz 

energia positiva, né? E sucesso a todos vocês aí da direção, é que a rádio está de parabéns. É isso 

aí, Senhor Presidente.   

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

Vereadora; pessoas que nos acompanham, em especial a família Solaris que está aí hoje, né? 

Então dizer que foste feliz, Vereadora, em ter a, essa ideia da moção e pode contar, que a gente 

plenamente assinou no primeiro dia, concordamos, porque sabemos da importância que a rádio 

Solaris tem no município de Flores da Cunha. Antigamente quando se ouvia falar em rádio 
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Solaris a gente já associava com Antônio Prado. Hoje não, né, a gente associa muito mais com 

Flores da Cunha a nossa rádio Solaris. Então todo os seus locutor e toda a equipe, todos que 

trabalham, a diretoria estão de parabéns nesse oitavo aniversário e esperamos que possamos 

chegar a décadas assim aqui contando com toda a programação da rádio Solaris e todos esses 

amigos que a gente tem lá. Parabéns rádio Solaris e muito obrigado! 

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

A moção está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por 

gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 008/2020 

aprovada por unanimidade. 

Está em pauta a Moção nº 009/2020, de Congratulações à delegada de Polícia Civil, Aline 

Martinelli, pela sua valiosa atuação e contribuição na área de segurança pública, em 12 anos de 

atividades em Flores da Cunha, e por assumir a Delegacia Especializada de Atendimento à 

Mulher (DEAM) de Caxias do Sul. Esta moção é de autoria do vereador Moacir Ascari. Como 

ele está licenciado, então desde já passo a palavra ao Colega Vereador Éverton Scarmin para a 

defesa desta moção.   

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

ainda nos prestigiam. Então, em nome do colega vereador Moacir Ascari, né, apresenta Moção 

de Congratulações à delegada de Polícia Civil, Aline Martinelli, pela sua valiosa atuação e 

contribuição na área de segurança pública, em 12 anos de atividades em Flores da Cunha, e por 

assumir a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Caxias do Sul. Em abril de 

2019, a delegada concluiu seu mestrado intitulado “Atitudes das forças policiais face à violência 

doméstica e implicações na sua atuação”, apresentando sua tese pela Universidade Fernando 

Pessoa de Portugal. Desde então, Aline Martinelli é mestre em criminologia. Vinda da cidade de 

Santa Bárbara do Sul, na região do Alto Jacuí, a policial iniciou o trabalho na delegacia de 

polícia florense em maio de 2009, sendo forte defensora dos direitos da mulher e com atuação 

destacada no combate à criminalidade e ao tráfico de drogas. Importante salientar, que durante o 

período em que esteve no comando da delegacia, prestou sua função com muito 

comprometimento e dedicação, deixando um grande legado profissional aos seus colegas. Da 

mesma forma em que acreditamos no seu trabalho em nosso município, temos a certeza de que 

fará um excelente trabalho na DEAM, de Caxias do Sul. E, por isso, desejamos profícuas 

conquistas em seu novo desafio. Aproveitamos para parabenizar a doutora, pela publicação do 

seu livro “Violência doméstica e atuação policial”, que retrata a luta histórica das mulheres em 

busca dos seus direitos, sobre a dificuldade de encontrar igualdade de fato, e não apenas na 

teoria, e também sobre o trabalho policial quando ocorrem crimes de violência doméstica. Então 

assim, desta forma, esta Casa presta hoje essa Moção de Congratulações à delegada Aline 

Martinelli, pelo, por 12 anos de atuações no município de Flores da Cunha. Ela que hoje também 

está de aniversário, então aproveitamos para desejar os parabéns, né, de muitas felicidades. Não 

pode estar aqui conosco, está em viagem, então ela não pode estar nesta Casa, na noite de hoje, 

mas segue a moção que nós estaremos votando logo mais. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado!  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Uma pena a delegada Aline não estar aqui, fiquei sabendo pelo jornal, né, 

que não estaria mais conosco, mas tenho certeza que esse novo caminho que se abre pra delegada 

Aline é fruto do trabalho e do empenho dela, muito do esforço dela também à frente da delegacia 

aqui de Flores da Cunha. E eu gostaria de destacar o trabalho especial contra a violência à 

mulher que a delegada Aline teve e tem, né, em seus, com vários artigos e livros já publicados 

também. Então desejo sucesso, né, em seu novo desafio em Caxias do Sul, né, um município 



 

Anais 2.598, da Sessão Ordinária do dia 26 de outubro de 2020. 323 

próximo de Flores da Cunha. E tenho certeza que ela vai guardar Flores da Cunha dentro do seu 

coração. Obrigado, Presidente.   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: A moção está em votação. Os 

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

votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 009/2020 aprovada por unanimidade.  

Está em pauta o Requerimento nº 064/2020, que requer o abono de falta da Vereadora Claudete 

Gaio Conte, conforme artigo 70 do Regimento Interno desta Casa, da sessão ordinária do dia 19 

de outubro de 2020, uma vez que a falta se deu por motivos de saúde, conforme atestado médico 

anexo. Desde já, coloco a palavra à disposição, caso a Senhora queira fazer alguma 

complementação.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Agradeço a sensibilidade dos Colegas 

Vereadores. E na última segunda-feira então, um dos meus filhos pequenos, né, não estava 

passando muito bem e infelizmente o horário de atendimento foi no horário em que estava 

acontecendo a sessão, por isso precisei me ausentar, Senhores.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora! O 

Requerimento nº 064/2020 está em votação. Os Vereadores que forem favoráveis votem sim, os 

contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). 

Requerimento nº 064/2020 aprovado por unanimidade.  

Encerrada a pauta da Ordem do Dia, encaminhamos para a Comissão de Finanças e Orçamento o 

Projeto de Lei nº 057/2020. E lembramos à Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos que o prazo solicitado para emissão de parecer ao Projeto de Lei nº 

048/2020 expirou em 21 de outubro deste ano. Portanto, antes de passarmos às Explicações 

Pessoais, solicito uma breve pausa a todos os Colegas Vereadores, para que a Vereadora faça a 

entrega da moção à equipe da rádio Solaris. Por gentileza, Vereadora. (Pausa para entrega da 

moção). Agradeço aos Colegas. Retornando aos nossos trabalhos, passamos, então agora, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

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

Vereadores, Vereadora, todos os funcionários desta Casa, aos nossos homenageados da noite. 

Não quis fazer o comentário anteriormente, mas fazendo agora neste momento, parabenizando a 

dona Maria Teresa Fortuna, um grande abraço. À Senhora, na pessoa do Seu Lourenço, 

Lauriano, desculpa, e a toda a equipe da rádio Solaris que está aqui nessa noite, meus parabéns 

pelos oito anos. Já me manifestei ali nas redes sociais, então aqui nesta noite, recebendo essa 

justa homenagem. Minha mãe que é uma viciada na rádio Solaris, né, ela e tantas outras pessoas, 

que é a companhia, né, é a companhia não apenas pela voz, né, dos comunicadores, mas também 

de forma muito pessoal. Então eu agradeço o trabalho que vocês fazem, em especial essas 

pessoas que, que precisam da comunicação, a amizade, né, e respeito de vocês através das ondas 

do rádio. Meus parabéns! Um trabalho muito bonito! Continuem assim! Que venham muitos 

anos de vida a todos vocês! Quero também comentar sobre a nossa delegada, né, que nos deixa. 

Então parabenizando ela, junto com esta moção que nós assinamos, uma delegada que trabalhou 

e está assumindo agora Caxias do Sul, uma função muito importante na nossa região. E com 

certeza, nós tendo uma pessoa que trabalhou aqui em Flores da Cunha há 12 anos, nós teremos 

um respaldo também nessa questão da delegacia da mulher também em Flores da Cunha, será 

estendido esse trabalho tão importante aqui na nossa comunidade. Quero também parabenizar aí 

a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que neste final de semana teve uma atividade tão 

importante ou mais uma atividade importante neste momento, que foi muito bonito, com a 
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carreata, com a, soltando os balões ali na nossa, na nossa torre, né, então um momento 

emocionante. E, acima de tudo, vendo os relatos das pessoas que lutam e batalham, que tem fé e 

esperança e vencem, né, nesse processo maravilhoso que as pessoas se unem para umas ajudar as 

outras. Quero também dar aqui o meus parabéns, e sejam bem-vindos, aos nossos Colegas, né, o 

nosso Claudimir Kremer, né, que já está, já assumiu em outros momentos, sejam bem-vindos; 

Jair Molon, Zair Molon, Zair Molon também, que está aqui nesta, nesta noite. Estivemos ali em 

Otávio Rocha, e que bom, tantas obras, né, Vereador Ademir, que nós estivemos ali em 

inauguração nesses oito anos. Realmente é a nossa comunidade de Otávio Rocha tem sido uma 

comunidade muito agraciada com muitos investimentos. E nessa noite, o nosso Nobre Vereador 

trouxe aqui algumas questões, pra que a gente veja como é importante a cereja, né, o bolo é 

muito importante, os investimentos, as obras que foram feitas em Otávio Rocha, mas agora, o 

momento da cereja. Então que o próximo administrador possa estar fazendo realmente todas 

essas questões para que Otávio Rocha siga uma comunidade exemplar no nosso município. 

Muito obrigado! Boa noite a todos!  

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

a palavra Vereador Zair Molon. 

VEREADOR ZAIR MOLON: Senhor Presidente, demais Colegas Vereadores, Vereadora, às 

pessoas que nos prestigiam aqui. E também falar sobre a rádio Solaris, nossa amigo, meu amigo, 

claro que as outras pessoas aí não, com máscara tu não consegue, mas Vilson Romitti, você é 

um, eu, no sábado de manhã, quando tenho mais tempo pra te ouvir, a gente deixa os minutos do 

sábado de manhã pra te ouvir até as nove horas da manhã. Então sou um fiel, teu cliente da rádio, 

tá? E dá os, passa os parabéns, um abraço lá pro Mateus Sugari também, muito meu amigo 

também, dos contatos que eu mais tenho, né, nessa, nesses oitos anos de rádio Solaris, e passa 

um abraço pra ele também e os parabéns! Vida longa pra vocês também, tá? Senhor Presidente, 

também quero, só pra ressaltar um pouquinho, referente a Otávio Rocha, vou bater nessa tecla de 

Otávio Rocha, porque eu acho que Otávio Rocha está crescendo e vai crescer muito mais, junto 

com o município de Flores da Cunha, junto com a cidade de Flores da Cunha. Quando que eu 

falo do tapete vermelho, nada adianta a pessoa sair bem vestida, usar a melhor grife, usar as 

melhores vestimentas, né, se dentro de si, se dentro de si essa pessoa traz rancor, se essa pessoa é 

triste, se essa pessoa não transmite felicidade, tá? Então nada adianta Otávio Rocha ter os 

melhores caminhos, nada adianta estender o tapete vermelho pra nossa casa se lá dentro da 

minha casa, pessoal, eu tenho facas, tenho armas, eu recebo essas pessoas com, com tristeza. 

Então eu aposto muito, muito, tá, desses próximos anos, tá, de fazer com que esse corpo interno, 

do que é essa comunidade interna, de todos esses roteiros turístico e pontos turísticos que tem 

Otávio Rocha realmente receba as pessoas. É um, é uma máquina, o turismo é uma máquina 

limpa. Ninguém vem aqui nos trazer preocupações, tá? Claro que a gente tem que se preparar 

isso, envolve algum custo, envolve alguns, alguns investimentos, mas é uma máquina limpa, isso 

só vem trazer retorno, tá? Olha o hotel Dona Adélia, olha a Cantinetta, olha o restaurante do 

Gringo o quanto movimenta Otávio Rocha o final de semana, quase, ou mais de quinhentas 

refeições servidas só no domingo, só no domingo! Vocês podem ir lá e vejam a lista de presença 

que tem nesses restaurante, mais de quinhentos refeições no domingo servido lá, Vereador 

Samuel. Então nós precisamos ter uma, uma parte interna bem receptiva. É isso que eu vou 

batalhar e vou trazer aqui pra Câmara de Vereadores, pros Nobres Vereadores também. Muito 

obrigado e tenham uma ótima semana a todos vocês!  

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

palavra Vereador Claudimir Kremer. 

VEREADOR CLAUDIMIR KREMER: Mais uma vez, boa noite a todos os Vereadores, 

Presidente da Câmara, pessoal da rádio. Pra quem não me conhece, é pela segunda vez que eu 
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estou assumindo esse Legislativo. Eu sou natural de Nova Roma, já faz muito tempo que eu fui, 

sou presidente de, do bairro de Nova Roma, e lá eu tenho uma empresa, uma empresa também 

que muita gente conhece aí do município, que frequenta o meu estabelecimento. E que nem o, o 

Molon estava dizendo aí, como é bom a gente receber as pessoas de fora, né, que vem aí visitar 

Flores da Cunha. E eu tenho muito, eu não sou natural daqui de Flores da Cunha, sou 

paranaense, né, mas eu tenho muitos pessoal que vem do Paraná, Santa Catarina, eu levo em 

vários pontos turísticos e olha, o pessoal aqui sempre atende muito bem o pessoal que vem de 

fora. E ainda, graças a Deus, né, que nós temos uma boa gestão, um Prefeito ótimo que trabalha e 

trazem muitas obras pro município, né? Eu estive esse final de semana, no sábado, né, dia 24, 

quase perto lá de Mato Perso, né, nós estava inaugurando um asfalto aí, Santa Justina, né, que 

interliga Otávio Rocha com Caxias, né? Então ali com certeza vai aumentar também o fluxo aí 

dos turista que vai vim de Caxias pra, pra esse local, que fica bem perto de Caxias, o pessoal vai 

primeiro visitar Otávio Rocha, né, que é um ponto muito bom. Tive a oportunidade também, dia 

25, no domingo, inauguração da pista, né, dos skate, lá no Cemel, que a gente teve às nove hora 

inauguração aí, dia 25, no domingo, é, dia 25, inauguração então dessa pista aí, que muitas 

gurizada estava pedindo no skate. Eu pratico esporte, outra modalidade, mas eu adoro qualquer 

tipo de esportes. Então mais uma parte de lazer e um espaço bom, amplo, né, muito bonito o 

espaço e tem várias, vários tipo de atividades naquele local. Também já avisando também algum 

ponto turístico que dá pra ir visitar, mais inauguração no domingo, às onze horas, representando 

a Câmara de Vereadores, né, João Paulo, lá no travessão Carmo. Um espaço muito bonito 

recebeu a pavimentação, a comunidade estava muito feliz pela belíssima obra que foi feito, né? 

Mais uma vez aí o Prefeito, o pessoal, os vereadores que aprovaram esses, esse asfaltamento 

porque eles, pessoal, a, o pessoal da comunidade estava muito feliz. Então com certeza quando a 

gente assume de vereador nós temos que aprovar esses belíssimos trabalhos. Obrigado!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Claudimir. 

Com a palavra Vereador Éverton Scarmin. 

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, ainda às 

pessoas que nos prestigiam; o Zair Molon, seja bem-vindo; seja bem-vindo também Alemão, né, 

Claudimir Kremer, mais conhecido como Alemão. Mas hoje o Zair está meio filósofo da tristeza 

e do negativismo, né, Zair? Acredito que Otávio Rocha é um ponto turístico, né, um dos, é o 

primeiro ponto turístico, primeiro rota aonde começou a trazer turistas para o município de 

Flores da Cunha. Com certeza, devido também à pandemia, mas muito às infraestruturas que 

foram lá feitas e muito bem sempre acompanhadas pelo Vereador Ademir Barp, também da 

comunidade, né, nós temos, né, um, o restauro do Casarão, que por muitos e muitos anos àquela 

comunidade, um representante de lá, que foi o Floriano, que trabalhou e cobrou, né? E quando 

teve a oportunidade não conseguiram fazer o restauro. Município de Flores da Cunha foi 

condenado, no mês de janeiro de 2013, quando o Prefeito Lídio assumiu, Município foi 

condenado a restaurar o Casarão dos Veronese. E foi feito o projeto, foi arrumada as empresas 

parceiras, a Florense e a Keko, e foi feito o belo restauro do Casarão. Pavimentação falada agora 

pelo, pelo Alemão, então de Otávio Rocha à Santa Justina, pavimentação até à gruta, 

pavimentação do capitel São Paulo, foi feito reformas do Túnel da Uva, a unidade básica de 

saúde, isso é o que eu tenho na cabeça até agora, né, Vereador Ademir, então tudo isso gera todo 

esse movimento, né, gera todo esse, essa, esse trânsito de turistas no nosso município, melhores 

lá em Otávio Rocha. Com certeza tem coisas para melhor, acredito que pela proximidade que se 

tem lá, tem que conversar com o Subprefeito, ver aonde precisa dessas, né, dessas melhorias 

mais imediatas aí, é só sentar, chamar ele, ir lá e mostrar, né, Vereador Ademir também pode 

acompanhar. Tudo nós não vamos conseguir, Prefeito Lídio não vai conseguir fazer tudo. Mas 

com certeza essas melhorias, essa infraestrutura é que está dando esse retorno aí, das pessoas 

estarem lá, visitando o distrito de Otávio Rocha, que também lançou, no final do ano passado, o 
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seu roteiro turístico, né, o Vila Colonial, e que está sendo um sucesso, a gente vê pelas postagem, 

né, da Casa Gazzaro, dos outros empreendimentos que estão envolvidos. Então parabenizar o 

distrito de Otávio Rocha. E com certeza isso são, são ajustes, fácil de, de conversar e fazer. Era 

isso, Presidente, obrigado!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Éverton 

Scarmin. Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 

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

pessoas que nos acompanham ainda. Dar as boas-vindas ao, aos Colegas Claudimir Kremer, o 

Alemão; e ao conterrâneo Zair Molon, sejam bem-vindos a esta Casa, já frequentaram por outras 

ocasiões, então bom retorno aos Senhores. Também falando, pegando, elencando o que o Colega 

Scarmin falou, a gente sempre teve essa, essa visão, esse olhar do turismo pro Otávio Rocha, que 

vem lá ainda lá dos anos 60, e deu uma pausa, deu uma parada, tivemos alguns problemas 

também com relação a alguma infraestrutura, mas o turismo sempre existiu e, agora, parece estar 

retomando com uma certa força devido a muitas melhorias que foram feitas nos últimos anos. A 

prova visto, a prova vista aí é que domingo, ontem, sábado, perdão, foi inaugurado o asfalto que 

liga lá o Casarão dos Veronese e a capela, comunidade de Santa Justina, ali em Caxias. Era o 

roteiro antigo da Caminho das Colônia, uma reclamação latente há muito tempo e graças a uma 

emenda do Deputado Alceu, Alceu Moreira, conseguimos implementar e colocar essa emenda 

naquele trecho lá e a Prefeitura, juntamente com toda a comunidade, conseguimos executar essa 

obra. Não pude estar presente, Colega Presidente João Paulo, porque a gente está ali na eleição, 

mas com certeza a gente sabe da importância que aquela obra teve e o bem que trouxe pra 

aquelas comunidades, tanto de Caxias como de Santa Justina e, também, para todo o povo que se 

dirige à Otávio Rocha através daquela estrada. Então mais uma vez a gente agradece ao 

Executivo por ter nos colocado mais uma vez no caminho do turismo através daquela via e 

unindo essas importantes comunidades. Também há poucos dias, tivemos uma outra inauguração 

no Mato Perso e as obras vão se sucedendo. Quanto às indicações e a preocupação do Colega 

Zair, ela é pertinente e ela é sempre trazida a esta Casa e junto ao Prefeito, junto aos Colegas, e 

graças a Deus, com mais uma emenda do Deputado Giovani Feltes, para se fazer toda a 

infraestrutura necessária naquela rua, como o Vereador já disse, não tem, não tem a 

pavimentação, não tem o escoamento e não tem energia elétrica pública oficial naquela rua. 

Então os trezentos mil que passaram por esta Casa, do Giovani, e foram aprovado com a maioria 

dos Colegas, absoluta, com certeza o Prefeito nos passou que será executada antes do final do 

ano, Zair, essa obra. E os banheiros tem, da praça também necessitam de reparos sim e é um 

projeto já em andamento e acredito que ele esteja, que ele esteja pronto para ser executado. Era 

isso, Senhores Vereadores. Uma boa semana a todos!  

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

Presidência). Obrigada, Presidente! Primeiramente eu gostaria de acolher e desejar um bom 

trabalho ao Claudimir Kremer e ao Zair Molon, a sua estada nesta Casa nos próximos 20 dias, 

né? Também gostaria de agradecer, não tive a oportunidade na última sessão, pela Câmara de 

Vereadores ter me indicado para falar em nome da Câmara na inauguração da extensão da rua 

Cristiano Pan. E gostaria de dizer que muitas inaugurações estão acontecendo no final de 

semana, né? Mas eu gostaria que a Administração primasse pela verdade, porque no título da 

inauguração dessa obra aparece: ocorre nesse sábado, dia 17, a inauguração da estrada Cristiano 

Pan, em Mato Perso. A inauguração dessa estrada aconteceu há mais de oito anos atrás. Na 

verdade, foi a inauguração de uma extensão de mil metros de estrada, essa estrada tem mais de 

cinco quilômetros. Então que cuidem, né, porque isso com certeza pode ser positivo para uns e 

talvez negativo para outros. Outra coisa que queria falar é que eu gosto muito de sessões assim 

acaloradas, discutidas, participativas. Infelizmente, na última sessão, que isso tudo aconteceu 
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nesta Casa, eu não estava presente. Até nem sei se, né, os que estavam aqui são candidatos, 

podiam ter, poderiam ter dito tudo aquilo que falaram aqui no público. Mas eu já tinha, achei que 

a fala do Vereador Samuel tinha sido pesada no dia três de outubro, quando falava que nós não 

podíamos falar, não podemos nenhum aqui falar, nós não poderíamos falar de nenhum partido, 

ele quis dizer aqui, porque estaríamos falando do, estaremos, é o sujo falando do mal lavado, ele 

usou essa frase, seria o sujo falando do mal lavado. E na última sessão, ele continua esse assunto 

e fala que 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. Bom, isto 

tem acontecido inclusive com os que não são muito simpáticos, né, Vereador Samuel, dito pelo 

Senhor mesmo no debate, porque o ataque tem vindo via fake news, tem vindo via Whats, tem 

vindo via rádio inclusive. Então eu já falei por diversas vezes, eu acho que nós temos que cuidar 

porque o próximo prefeito eleito ele deve administrar e não é uma eleição fácil pra nenhuma das 

três coligações. E uma pergunta que eu achei bem interessante que ficou aqui, que diz: eu tenho 

aqui uma lista na minha mão, Vereador Samuel falava, dos partidos mais corruptos do país! Ele 

falou isso no Grande Expediente! Vamos vincular? Vamos fazer essa vinculação? É isso? É essa 

a proposta? Como ninguém lhe respondeu, eu quero lhe responder, Vereador Samuel! Vamos 

vincular sim! Torne pública a lista dos partidos mais corruptos do país! Este é o lugar, a casa do 

povo! É aqui que nós devemos falar quais são os partidos mais corruptos do país! Não tenho 

medo nenhum, receio nenhum! Quero que vincule, que torne público! O Senhor que trouxe, 

pediu, estou lhe respondendo! Torne pública a lista dos partidos mais corruptos do país! Senhor 

Presidente, muito obrigada! Uma boa semana a todos!  

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

Presidência). Obrigado, Presidente! A Vereadora Claudete só faltou uma semana, eu já estava 

com saudades dela. Essa Casa tem que pegar fogo! Na verdade, Presidente, o que eu queria dizer 

é que, nas colocações das palavras do Vereador Zair, independente de quem esteja correndo nas 

comunidades, todos nós ouvimos demandas, todas as comunidades têm as suas demandas. Claro 

que muitas obras, como foi dito, bem explicado, muitas obras estão acontecendo, mas todas as 

comunidades têm as suas carências. Você pode passar em qualquer comunidade no nosso 

município, seja uma carência grande, seja uma carência pequena, todas elas têm. Como diz o 

Vereador Zair, o tapete vermelho está estendido e passa pelo tapete vermelho quem quiser. Então 

todas as pessoas que vem visitar nosso município Flores da Cunha, elas querem sim serem bem 

atendidas, querem aqui vir, degustar a nossa gastronomia, a nossa comida, a nossas áreas de 

lazer, a nossas áreas públicas, o nossos belos parques, a nosso, o nossos paisagens turísticas, 

todos eles vêm pra esse objetivo. E nada mais do que o município abraçar esses turistas, dando o 

melhor que o município tem. Os turistas vêm aqui e deixam o dinheiro aqui no nosso município, 

pra ser investido no nosso município. Então é importante sim, que cada vez mais todas as 

comunidades tenham essas benfeitorias independente da comunidade, do tamanho da 

comunidade. Até aqui eu quero sugerir ao Vereador Zair, a ciclovia, a tão importante ciclovia 

que nós precisamos, que interliga as comunidades de São Gotardo, Linha 60 e Otávio Rocha, que 

é muito usado por ciclistas e pessoal adeptos às caminhadas, então essa daí também é uma obra 

importante que ficou para ser feita. E tomara queira a Deus que o próximo prefeito tenha esse 

olhar mais, bem mais direcionado ao nosso turismo local e que essas parte de infraestrutura 

sejam feitas com a maior brevidade possível. Então eu quero aqui deixar as boas-vindas para o 

Vereador Zair, pro Vereador Claudimir, sejam bem-vindos, que consigam aproveitar esse tempo 

que vocês estão aqui conosco nessa Casa. Era isso. Desejar uma boa semana a todos e obrigado!  

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

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, está aí na tela então, (Exibição de imagem 

através da televisão) hoje se inicia a votação da Consulta Popular 2020-2021, né, realizada pelo 

Governo do Estado. É importante que do dia 26, do dia de hoje, até o dia três de novembro, nós 



 

Anais 2.598, da Sessão Ordinária do dia 26 de outubro de 2020. 328 

possamos participar, votar, elencar quais as prioridades para o nosso município, divulgar isso. A 

gente pede para que os Colegas Vereadores, as pessoas que estão aqui, a imprensa, a rádio, né, 

puderem divulgar. O ano passado nós ficamos de fora por falta de votação, né, poucas pessoas 

votaram, né? Eu sei que foi divulgado, mas as pessoas às vezes não se detêm. É muito rápido, 

precisa ter o título de eleitor, o número do título de eleitor, preencher com o nome aí e fazer a 

votação, elencar quais as prioridades para o município de Flores da Cunha. Então quero estar 

aqui pedindo aos Colegas Vereadores também que, se puderem transmitir isso, depois a gente 

passa o link no grupo, pra que a gente possa replicar e a nossa comunidade votar também. 

Vereadora Claudete, né, preocupada com horas extras com as obras, certo a Vereadora, muito 

certo. Nós tivemos, e não é justificativa, março, abril, maio, junho e julho nós tivemos meses 

com muitas chuvas, né, a obra essa que foi inaugurada de um quilômetro, lá na estrada do Pan 

aconteceu, porque foram trabalhado nos finais de semana e está se aproveitando os finais de 

semana, que nós estamos aí com quase 60 dias de intenso trabalho pra poder executar todas essas 

obras. No final de semana, antes, na sexta-feira, foi já finalizada também a pavimentação na 

estrada de São João, foram trabalhado nos finais de semana. Mas a Vereadora também pode ir lá 

na Secretaria de Obras, pegar os cartões e olhar de quem é que trabalhou e por que que 

trabalhou. Essa Casa não precisa pegar fogo, Vereador Clodo. Aqui nós temos que ter a 

responsabilidade com a nossa comunidade, pensar e votar o melhor para a nossa comunidade, 

né? A Vereadora não estava a semana que vem, perdeu a vez, né, podia ter falado, a semana 

passada, é, perdeu a vez, né, Colega Samuel. Mas nós falamos aqui e repito, né, é bobagem nós 

estarmos aqui discutindo partidos, né? Ninguém tem moral nenhuma. A comunidade não tem 

que perder tempo aí de estar ouvindo nós falar essas bobagens aqui, porque ninguém, nenhum 

partido tem moral alguma pra falar, né, e nem a nível municipal, nem a nível estadual, nada. 

Então também o dia do, de ontem, foi inaugurada a pista de skate, então uma pista com medidas 

e traçados conforme a exigência da Confederação Nacional de Esportes Radicais. Então aqui o 

nosso município agora poderão acontecer esses eventos também (Interferência do Presidente: 

Para concluir!). Era isso, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Éverton 

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

No sábado, dia 24, juntamente com o Colega Claudimir Kremer, estivemos participando da 

inauguração da pavimentação da estrada de Santa Justina, em Otávio Rocha. Foram 

pavimentados mil metros, com recursos de 375 mil, de emenda parlamentar do Deputado Federal 

Alceu Moreira, além de recursos do Município e de moradores, que totalizaram um investimento 

de 417 mil reais. A estrada que liga Santa Justina até o Casarão dos Veronese também serve de 

acesso a comunidades do interior de Caxias do Sul. Além da camada de asfalto, o trecho recebeu 

a execução de drenagem, compactação, alargamento e, também, a camada de base. No domingo, 

dia 25, gostaria de agradecer ao Colega Claudimir Kremer, o Alemão, que esteve representando 

esta Casa em dois atos de inauguração. O primeiro deles a pista de skate junto ao Cemel e, 

também, a inauguração da pavimentação da estrada que liga a comunidade de Nossa Senhora do 

Carmo. No caso da pista de skate, o investimento foi na ordem de 278 mil reais, provenientes do 

Ministério da Cidadania, e com contrapartida do Município, na ordem de seis mil reais. Já a 

pavimentação de 2,9 quilômetros até a comunidade de Nossa Senhora do Carmo, também 

conhecida como estrada Angelo Giusti, né, esta obra vai beneficiar o roteiro turístico Compassos 

da Mérica Mérica, que é composto por nove empreendimentos que fundem a tradição italiana e 

lazer, entre vinícolas, restaurantes e agroindústria familiar. O total de investimento foi na ordem 

de 1.4 milhões de reais, com recursos do Município e, também, com contrapartida da 

comunidade. Quero deixar também registrado aqui nossos cumprimentos, em nome desta Casa 

Legislativa, a toda equipe da rádio Solaris, à sua direção, pelos esses oito anos de excelente 

trabalho, que fazem a rádio Solaris uma referência no seu trabalho. Então em nome de vocês e 
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toda equipe, estendo aqui meus cumprimentos e desejo de muitos e muitos anos de, de boa 

história para vocês, sempre prestando um serviço de excelência junto a nossa comunidade. Quero 

também deixar registrado nossos cumprimentos à delegada Aline Martinelli, pelos seus 12 anos 

de serviço junto à comunidade. Desejamos também boa sorte nessa nova etapa, esse novo 

desafio da sua vida junto à Delegacia da Mulher em Caxias do Sul. Também desejamos pronta 

recuperação ao Vereador Pedro Sperluk, que não está presente na noite de hoje, está em 

resguardo, está aguardando o resultado do seu exame em torno do Covid, estava com suspeita, 

então torcemos para que ele possa prontamente estar recuperado e retornar aos trabalhos desta 

Casa. Em função do feriado de Finados, na próxima segunda, dia, segunda-feira, dia dois de 

novembro, comunico a todos os Senhores Colegas que a próxima sessão será realizada na terça-

feira, dia três de novembro.   

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 26 de 

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

 

 

Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani  

Presidente 

 

 

Vereador Ademir Antonio Barp  

1º Secretário 

 

 


