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SESSÃO 2.601 – ORDINÁRIA 

09 de novembro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 09 de novembro de 2020, às 

18h08min. Um cumprimento aos Colegas Vereadores, Colega Vereadora, público presente, os 

profissionais da imprensa, assessores, comunidade, comunidade que nos prestigia aqui no 

plenário e através das nossas mídias sociais pelo nosso canal no Youtube. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, 

dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP:  

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 111/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 021/2020 e, com relação ao 

andamento atualizado 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 Corsan, solicita a dilação do prazo pelo período de 30 dias, em atenção ao 

requerimento nº 057/2020, de autoria do Vereador César Ulian; e informa que inexiste em vigor 

permissão de uso envolvendo o Camping da Vindima Alberto Mattioni e que, relativamente aos 

valores cobrados, os mesmos incidem sobre a utilização de estruturas físicas que exigem limpeza 

e manutenção, sendo estes recursos apropriados para tal finalidade, em atenção ao requerimento 

nº 058/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo.  

Ofício nº 112/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 062/2020, que “Autoriza o Município de 

Flores da Cunha, por intermédio do Poder Executivo, a receber a título de dação em pagamento, 

imóveis pertencentes ao Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências”.  

E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório das transferências 

de receitas recebidas pelo Município de Flores da Cunha relativo ao mês de outubro de 2020, 

para conhecimento dos Vereadores.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 061/2020, de autoria do Vereador Claudimir Kremer, que “Denomina de Rua 

Pôr do Sol uma via pública localizada no Loteamento Heitor Antônio Bett, Bairro Nova Roma, 

no município de Flores da Cunha”.  

Indicação nº 112/2020, de autoria do Vereador Zair Molon, que indica ao Prefeito Municipal a 

instalação de uma lombo-faixa na rua Uva Itália, nas proximidades da vinícola Casa Gazzaro, em 

Otávio Rocha.  

Requerimento nº 076/2020, de autoria do Vereador Claudimir Kremer, que requer a retirada do 

Projeto de Lei nº 060/2020, que “Denomina de Rua dos Imigrantes uma via pública localizada no 

Loteamento Heitor Antônio Bett, Bairro Nova Roma, no município de Flores da Cunha”.  

Requerimento nº 077/2020, de autoria do Vereador Zair Molon, que requer a prorrogação pelo 

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

sobre o Projeto de Resolução nº 003/2020, que “Institui o Serviço de Ouvidoria da Câmara 

Municipal de Flores da Cunha", bem como do Substitutivo nº 01 ao referido projeto; e ainda, 

requer ao Presidente desta Casa que seja solicitado parecer ao Igam referente às proposições 

mencionadas.  
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Requerimento nº 078/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que requer o abono da 

falta na sessão ordinária do dia 03 de novembro de 2020, por motivo de saúde, conforme 

atestado anexo. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. Encerrada a 

leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Zair Molon. 

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

que nos prestigiam nessa sessão. Referente a essa minha indicação, então, é justamente, já é, é 

bastante tempo que esses moradores desse local, isso fica bem próximo ao cemitério da 

comunidade, tá? Nós, o Vereador também Ademir Barp me parece que em outras oportunidades 

também já foi, já fez indicação e agora as coisas começaram a complicar aí nessas proximidades 

da vinícola Gazzaro, porque aí tem muito turista agora pensando na rota turística aí, tá, e é muito 

perigoso. Já, já teve acidentes. E a vinícola Gazzaro está bem envolvida com os projetos, 

principalmente pra atender os ciclistas e é um, é um, uma reta aí, tá, que proporciona e dá 

condições ao motorista acelerar mais e eu também já sou, também já acelero também às vez em 

quando, tá? Então eu gostaria que o Prefeito atendesse essa minha indicação, se possível, né, ou 

fizesse algum estudo, tá, pra, pra facilitar a, a quem transita aí, tá? E a própria vinícola Gazzaro 

está preocupada, porque eles não querem vê ninguém aí ser acidentado, tá? Já teve duas 

oportunidade que, inclusive um dos funcionários que trabalha lá já, já teve que subi o cordão, a 

calçada no lado da vinícola, aí no lado do cemitério pra não se envolver num acidente bem 

gravíssimo, tá? Porque o pessoal vem e é a reta e a visibilidade aí é muito pouco, tá? Então, 

Presidente, gostaria que o Prefeito desse uma, uma atenção a essa minha indicação, tá? Era isso.   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Zair. 

Encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

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

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

Vereadores, Vereadora; todos que nos acompanham nesta noite; funcionários desta Casa; todos 

os nossos acompanhantes pelo Facebook e pelo Youtube, meu muito boa noite a cada um de 

vocês! Eu venho aqui falar um pouco sobre um projeto que nesta noite vai ser votado nesta Casa, 

o projeto do nosso Colega Éverton Scarmin, que denomina no nosso município a Semana do 

Turismo, né, a segunda semana de outubro. Então falar de turismo nesse momento, nós 

passarmos, avaliarmos e votarmos nessa noite sobre um projeto que com certeza traz o fomento 

da conversação, o fomento de uma linha tão importante que é para o nosso município o turismo. 

Estamos passando em lugares que antes eu não tive a oportunidade de conhecer e passar e 

vemos, Vereador Éverton, que realmente o turismo ele é importantíssimo para o nosso 

município. Faço parte, indicação desta Casa, da Mesa Diretora, há dois anos da Comissão do 

Turismo do Centro Empresarial e ali tive a oportunidade de ir em vários roteiros na nossa região, 

Bento Gonçalves, Gramado, Canela, aonde mais ali a, Nova Petrópolis, enfim, lugares, cidades 

turísticas na nossa região, aonde nós podemos conhecer a forma com que eles chegaram ao nível 

que chegaram. E vemos que realmente houve uma ação conjunta do município com as entidades, 

do município com as, o poder público e também o privado vamos assim dizer, para que assim 

pudesse se alcançar o nível de qualidade, de beleza, de segurança, de educação que tais cidades 

possuem. A cidade turística ela por si só quando ela trabalha esse enfoque do turismo, ela traz 

consigo, como já falei, uma qualidade de vida, né, ao seu munícipe. Então você vai a essas 
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cidades você vê a qualidade de vida que essas pessoas possui, né, pela beleza, pelo investimento, 

pela riqueza que é desenvolvida, atraída, trazida ao seu, aos seus, sua boa administração e 

voltada ao turismo que ali movimenta o comércio, movimenta o turismo, movimenta as pessoas 

que estão trabalhando nas suas casas com os seus artesanatos, a cultura, enfim, são várias as, as 

ações que abrem um leque muito grande de trabalhos comerciais, de trabalhos familiares numa 

cidade aonde ela tem uma tendência turística. E para que nós que estamos caminhando no 

município, ouvindo e falando bastante também, como é bom saber que o nosso município ele já 

está neste caminho. Uma parceria que já existe, já foi firmada com o Poder Público e com essas 

entidades que eu acabei de, citando aqui e mais as, os roteiros que nós temos no município, as 

cantinas, as vinícolas, os restaurantes, enfim, são vários os movimentos vivos do nosso 

município que estão trabalhando em prol do turismo para o crescimento da nossa região, para o 

crescimento turístico, essa valorização do nosso município em parceria com Nova Pádua que já 

possui, né, alguns lugares ali bem conhecidos da região. As agências de viagem que já fazem um 

trabalho desenvolvendo e atraindo turistas, né, que vem a Gramado, Canela, que vem a Bento 

Gonçalves, que vem a outros locais da serra para passar um tempo, que possam passar no nosso 

município, visitar o nosso município, os nossos locais de belezas naturais que temos e é único, 

são locais únicos no nosso município. Então os empreendedores estão olhando com outros olhos 

essa questão turística e eu tenho hoje à, à tarde, é, logo à tarde numa reportagem da rádio Solaris, 

quero também parabenizar aqui o Jásser Panizzon que foi empossado como o novo presidente da 

Comtur, né, uma administração de dois anos como presidente junto com a Vânia Branchini 

Muraro, né, esposa do Fernandes que tem um empreendimento muito lindo, muito diferenciado 

no nosso município ali que é o Mérica Mérica. Tivemos ali na sua propriedade e nesse final de 

semana teve um evento fantástico, não pude estar presente, mas vi as fotos, né, aonde as pessoas 

puderam ali passar um momento de lazer com a sua, com suas famílias em um lugar, um 

belíssimo, belíssima estrutura. Então o nosso turismo ele já está acontecendo no município, 

diferente de algumas pessoas, por falta de informação, acham que não, ele já está acontecendo. E 

eu valorizo muito é a iniciativa dessas pessoas. A iniciativa das, dos cantineiros, das vinícolas, 

dos restaurantes, dos roteiros, desses empreendedores, grandes empreendedores, médios e 

pequenos empreendedores, pessoas que já estão pensando, olhando para o turismo com outros 

olhos e vendo uma forma de ter uma renda a mais dentro das suas propriedades, porque a 

infraestrutura chegou. O Município investiu fortemente na infraestrutura rural para que todos 

possam ter, né, essa facilidade nos seus empreendimentos, nos seus investimentos e com certeza 

o retorno será muito positivo ao nosso município. Se nós pegarmos a informação de municípios 

que trabalham fortemente no turismo, nós vamos ver que realmente vale muito a pena. Não 

apenas pelo recurso que fica, o recurso que é retornado aos munícipes, mas principalmente pela 

qualidade de vida que o turismo traz para o município que assim o prioriza. E vejo com bons 

olhos que o nosso município está no caminho certo. Então quero parabenizar mais uma vez o 

Jásser, ouvi a sua entrevista hoje na rádio, ele falando das, dos desafios que eles têm nesse 

sentido e nós, nós como representantes público que somos precisamos incentivar pessoas que 

estão defendendo, que estão levantando essa bandeira. Não apenas com fala, mas principalmente 

com atitudes. Atitudes que esses cantineiros, que as vinícolas, que os restaurantes, que esses 

roteiros que estão sendo, estão sendo montados no nosso município, essa infraestrutura que o 

Poder Executivo está fazendo, projetos que passaram por esta Casa, todo esse investimento ele 

com certeza já está nos dando retorno, ele já está nos dando retorno. Razão por essa que o nosso 

Município ele não teve uma grande baixa de queda de arrecadação nesse período aonde nós 

tivemos aí a pandemia, né, que é bom salientar que muitos municípios tiveram, foi 179 

municípios no Rio Grande do Sul aonde tiveram apenas um candidato a prefeito. E aí você me 

pergunta, por quê? Porque sendo prefeito de um município que não tem recurso, o que ele pode 

fazer? O que ele pode fazer para, pela saúde, Vereador Pedro? Que quantas pessoas que precisam 
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da saúde. Se não tem recurso, não consegue. Não tem recurso, não pode investir. Não pode 

investir em infraestrutura, não pode investir em educação, não pode investir, ele não tem. Então 

179 municípios do nosso Rio Grande do Sul tiveram um único candidato a vereador. Ah, 

desculpa, um único candidato a prefeito. E infelizmente uma das principais razões é a falta de 

recurso para investimento nos seus municípios. Diferente do nosso município que tem uma 

comunidade, que tem, tem um, um, uma pujança, né, de pessoas que investem, pessoas que 

querem investir, que querem dar um retorno a essa comunidade com os seus trabalhos, mostrar a 

sua marca e eu acho muito bonito também quando nós vemos as, as, as, os sobrenomes, né, 

dentro das, das suas atividades deixando ali, perpetuando, né, o seu sobrenome, o nome da sua 

família, acho muito bonito isso, cada uma desses investidores dentro do nosso município. Então, 

Vereador Éverton, acho muito interessante este projeto que hoje entra nessa Casa. Claro que 

cada um tem a sua avaliação, tem o seu pensamento sobre, sobre este projeto e eu 

particularmente por ter, estar fazendo parte do comitê de turismo junto ali ao Centro 

Empresarial, as informações que a gente tem, sabendo que o nosso turismo no município já está 

acontecendo e com certeza vai fazer uma grande diferença nos próximos anos. Com certeza os 

nossos roteiros já temos a informação que são dos mais procurados da serra, são dos mais 

procurados da serra. Então não foi investido em infraestrutura anterior à toa, foi investido de 

forma planejada e isso é muito importante, precisamos enaltecer e exaltar que o nosso município 

ele está no caminho certo para que o turismo seja muito bem aceito e nós venhamos a ter grandes 

frutos nesse sentido. Que o próximo prefeito que venha a ser eleito ele possa olhar com um olhar 

diferenciado, que ele possa ser um grande apoiador tanto ou mais como esse Governo tem sido, 

como essa Administração tem sido, que vai finalizar no dia 31 de dezembro de 2020. Então 

como munícipe eu vejo com bons olhos, como representante da comunidade eu vejo com bons 

olhos que o nosso município tenha essa tendência natural e em parceria com Nova Pádua, que 

também tem belas paisagens e a gente teve a oportunidade de conhecer algumas delas neste 

tempo. Então muito tem que se fazer e é importante que essa Casa tenha bons representantes, 

para que cada projeto que aqui passe possa ser passado, não apenas assinado como alguns aqui 

falaram que nós somos meros assinadores, né? Não, que tenha uma visão, que veja que quanto 

mais rápido alguns projetos passem por esta Casa para a infraestrutura do nosso município, para 

que haja agilidade, principalmente na questão turística, Zair. Como lá em Otávio Rocha que nós 

passamos ali, existe alguns locais que precisam, né, de investimento, que é a rua, que é a, o 

esgoto, que é as luzes, enfim, a segurança, que tudo isso, né, seja bem investido cada vez mais e 

mais no nosso município. Isso é importante que essa Casa é parceira, essa Casa traz as 

demandas, os vereadores que são representantes do nosso município são representante da nossa 

comunidade, que esses anseios sejam levantados e com certeza nós vamos ter aí um município 

muito rico, um município cada vez mais pujante nesse sentido e vamos sentir mais e mais 

orgulho, Vereador Clodo, do nosso município por esses investidores, né, dessa parceria que está 

acontecendo dentro do turismo no nosso município, que já está acontecendo. Há muito por fazer. 

E por isso eu quero parabenizar aqui mais uma vez o Jásser Panizzon e a Vânia, que eles podem 

contar com essa representatividade que tenho como vereador nesta Casa até o dia 31 de 

dezembro de 2020, com certeza estaremos aqui apoiando todas as, o, os trabalhos que possa ser 

relevante na questão do turismo como esse projeto que hoje nós vamos votar. A minha fala aqui 

claramente diz que sou favorável, né, mas depois vamos estar votando e fazendo comentário 

sobre ele, mas quero parabenizar também, Vereador Éverton, pela sensibilidade. Acredito que o 

momento é importante, muitos eventos já foram feitos, né, tem, por exemplo, como é no, no 

segundo, segunda semana de outubro já foi feito um evento, né, em outubro aqui que foi o 

evento “Outubro Rosé”. Foi um evento muito interessante das, das, das parcerias das cantinas, 

das vinícolas e dos restaurantes, levando também sobre essa questão do Outubro Rosa, né, então 

foi um evento muito interessante e que esses eventos venham acontecer gradativamente cada vez 
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mais e mais, atraindo o turista ao nosso município, e que o nosso município permaneça nessa 

rota turística e que nós possamos colher bons frutos para o nosso município ao longo dos 

próximos anos. Quero também parabenizar a todos os candidatos que estão aí a reeleição. 

Parabéns a vocês que vão, próximo domingo aí, né, vão, vão tremer um pouquinho na base, 

aquela ansiedade que se tem toda a eleição. Parabéns a cada um de vocês de ter colocado o 

nome, não só os que estão a reeleição nesta Casa, mas também aqueles que colocaram os seus 

nomes à disposição como vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. É importante nós respeitarmos, é 

importante nós valorizarmos que essas pessoas, essa coragem de colocar os seus nomes à 

disposição da nossa comunidade para avaliação. E uns avaliam positivamente, outros avaliam 

negativamente. Uns por conhecerem, outros por não conhecerem. Outro por ouvirem, outros por 

ter apenas uma pré, como que se diz um, uma pré, preconceito literalmente, né, então que o 

nosso município ganhe dentro dessa pluralidade, de, da grande quantidade que temos de 

candidatos a vereadores e também na majoritária, que nós possamos escolher os melhores 

representantes para esta Casa e para o Executivo. Deixo aqui o meu parabéns, o meu 

reconhecimento, o meu respeito a cada candidato e as suas famílias, né, que elas também são 

expostas, né, Vereador Clodo, então não é fácil. As nossas famílias são expostas nesse momento 

de eleição, então é importante que a nossa família saiba também passar por este momento. Então 

desejo a todos uma boa-noite, meu muito obrigado pela atenção. Uma boa-noite a todos e até a 

próxima semana. Obrigado, Senhor Presidente!                                                                                   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel de 

Barros Dias. Com a palavra Vereador Claudimir Kremer. 

VEREADOR CLAUDIMIR KREMER: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores; 

públicos aqui presente; pessoal aí que está participando aí e assistindo nós pela, pela rede sociais. 

Hoje estou um pouquinho tremendo, né, a gente é, não é sempre que a gente pega a tribuna pra 

gente falar e eu quero contar histórias da minha trajetória em Flores da Cunha, né, porque muitas 

vezes eu estava falando agora o, o Samuel da parte do turismo, né, e, e eu vim em Flores da 

Cunha em 94, vim pra Flores da Cunha. Um simples trabalhador, trabalhava com agricultura, na 

época vim de Marechal Rondon - Paraná e vim residir em Nova Roma. Trabalhando muito aí no 

município fui tecelão e atualmente hoje sou empresário, montei um pequeno, pequena empresa. 

Investi na parte do turismo também, né, a gente até não combinou a fala, mas é a parte do 

turismo. Hoje eu sou empresário, eu tenho cancha de bolão, né, e resido em Nova Roma, minha 

empresa é em Nova Roma. Tenho os campeonatos municipais aí de bolão, a gente fez, só tinha 

uma sede, em Nova Roma. Em 2000, na verdade a minha empresa eu abri foi em 99. Vai fazer 

agora, dia 15 de novembro, 20 anos de, de comércio. Em 2014 eu trouxe no município uma 

novo, na verdade já existia os esportes. Eu, eu sou incentivadores do esportes, eu pratico 

capoeira, eu faço várias modalidades dos esporte, então eu trouxe mais um, um evento aí pra 

Flores da Cunha, foi em 2014, o jogo do cepo eletrônico 48. É, também instalei na minha sede 

esse jogo e fui junto com a Prefeitura a gente organizou o campeonato municipal. Hoje nós 

temos vários comércios que tem esses cepos eletrônicos, né, o jogo do 48 eletrônicos. O pessoal 

antes iam armar, hoje já não é mais necessário, já a modernidade está chegando cada vez mais 

pro nosso município, né, e pra todos os esportes. Dois mil e quatorze iniciei, então, um 

campeonato municipal do jogo do cepo 48. São Gotardo tem uma pista aí de jogos, Bela Itália, 

Monte Bérico, Nova Roma, é, Flores da Cunha ainda não tem, em breve Lagoa Bela está 

querendo adquirir um jogo do cepo eletrônico. Então o que que faz os esportes? Traz muitos 

turistas pra Flores da Cunha. Eu como capoeirista, né, eu já trouxe vários mestres de fora junto 

com o nosso grupo, né, que veio vários mestres de fora pra Flores da Cunha. Trazem o que? 

Trazem experiência e levam experiência de nós aqui também e muito boas, né? Então é muito 

bom a gente trabalhar com a parte do turismo, temos só a agradecer a ideia do Seu Éverton aí, 

com certeza temos sempre junto aí pra incentivar esse tipo de modalidade e esportes e trazer 
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cada vez mais turistas pra Flores da Cunha. Então hoje os jogos estão parados praticamente que 

nem as aulas, não tem colégio por causa dessa pandemia, os esportes pararam. O pessoal 

sentindo falta, muitos comércios até passando com uma certa dificuldades, né, eles investiram, 

né, todas as gente investe em alguma coisa esperando alguma, algum retorno, mas tomara que 

tudo isso aí passa logo logo pra todos nós voltarmos a fazer atividades física, trazer mais pessoas 

de fora pra, pra fazer os nossos município cresce ainda mais, né, precisamos sempre pensar lá na 

frente. Então só temos que incentivar aos esportes. Então a minha empresa, Nova Roma, também 

organiza aulas de capoeira todas as terças e quintas-feiras, né, estavam certo todos os dia, agora 

está parado também, sentindo falta. E nós como empresários nesse setor de atividades a gente 

está passando bastante dificuldades, quem, até o pessoas que fazem eventos estão passando 

dificuldades com essa pandemia. A gente poderia, tem pessoas aí até me ligando pra mim escuta 

aqui, Alemão, vamos, vamos, quando que vai voltar os eventos, nós precisamos. Eu tenho, eu 

tinha segurança no meu estabelecimento pra fazer alguns eventos, eu tinha pessoas que fazia os 

seus lanches, traziam lá pra vender, as bebidas, algum, qualquer, todos está parado hoje por 

causa dessa pandemia. Então a situação pra alguém, pra algumas pessoas estão passando bastante 

dificuldades. Então hoje eu só queria relembrar a parte da, a parte do, dos, dos esportes e também 

dos eventos aí que estamos, estamos sentindo bastante falta e até uns até entrando em depressão, 

né, como, ficando deprimido por alguma, não ter, não ter esses eventos aí. Muitas pessoas de 

idade me liga vez em quando, e aí, Alemão, e as festas, nós estamos esperando, quando que vai 

liberar, nós queremos, nós queremos voltar. A gente era acostumado, nós tinha uma semana de 

muitas as brincadeiras, nós falavam ó, que legal, aqui eu encontrei tal amigo que faz tempo que 

eu não encontrava. Então as pessoas estavam sempre envolvido, né, na nossas brincadeiras lá no 

Entretantos Jogos do Alemão, em Nova Roma, então hoje não só lá como outros locais estão 

sentindo falta. Pessoas que, que vários conjuntos também passando dificuldades, né, e o pessoal 

me liga volta e meia me pedindo, querendo resposta pra voltar logo. Então nós temos, tomara a 

Deus que logo logo isso aí passa todos, que começa a mudar. Também aproveitando aí, falando 

em esportes, né, eu entrei com um pedido aí há muito tempo, foi em 2018, pra uma praça em 

Nova Roma. (Exibição de imagens através da televisão). E graças a Deus estamos sendo 

correspondido agora, saindo uma praça em Nova Roma pra nós. Por que? Ali tem muitos 

senhores de idade que precisaria de um lugar pra passar o dia, uma, fazer o lazer deles, né, passar 

uma tarde, toma um chimarrão numa pracinha ou fazer uma atividade física e eu entrei com um 

pedido aí e estamos sendo correspondido agora, né, esperamos, conseguimos o local aí pra fazer 

essa área de lazer em Nova Roma. O pessoal de Nova Roma está todo mundo feliz com esse 

belíssimo espaço que vai sair aí, tendo uma praça, vai ter uma academia aí pras criança, pros 

idosos brincarem e as criança também brincar com a, na areia. Final de semana nem estava 

pronto ainda já tinha crianças brincando aí lá só no, no espaço que estava limpo já estavam só 

pensando ó, não vejo a hora de chegar. Nada melhor aí, Nova Roma merece, comunidade muito 

prestativo. Eu entrei com o pedido foi junto com a comunidade de Nova Roma e também junto 

com o Clube de Mães Santa Catarina, e também o Esporte Clube Rosário, de Nova Roma. Nós 

entramos com o pedido, então hoje temos de recebendo essa, essa belíssima obra aí pra Nova 

Roma. Também loteamento Heitor Bett que a gente estava até falando que eu estou fazendo 

denominação de rua. Eu tinha entrado com o pedido rua Imigrantes, mas a gente procurou e 

acabamos encontrando em outra localidade esse nome dessa rua, que é lá em Alfredo Chaves, aí 

a gente teve que retirar o protocolo e a gente colocou, já estava em ata, como nós temos ata em 

Nova Roma ali com o pessoal das, dos loteamentos. Hoje o loteamento Heitor Bett regularizado, 

né, com uma demora aí por causa da lei que hoje em dia precisa ter tudo dentro dos conformes, 

graças a Deus mais uma área regularizada. Tem algumas ainda que estão ainda em processos, 

mas assim ao longo do tempo com certeza a gente vai conseguir regularizar com, junto com 

vocês vereadores aí com certeza vão apoiar todo o pessoal que encaminha algum projeto de 
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regularização. Que na época, muito tempo atrás não era, não era, a pessoa vendia um terreno 

aqui, um lá e quando vê já virava um loteamento. Então hoje com o Poder Público entrou com 

um pedido aí pro pessoal regularizar, então hoje nós temos as áreas regularizadas. Então só tenho 

que agradecer, eu acho que vou usar a última vez a tribuna, né, porque próxima semana eu estou 

mais um dia, né, então eu só tenho que agradecer a todos os amigos vereadores, né, pessoas que 

acreditaram em mim. Na, fiz 431 votos na época do, 4 anos atrás, o pessoal confiaram e eu 

sempre trabalhei pra trazer algumas melhorias pro município ou também pra minha comunidade. 

Então só queremos, que nem o Seu Samuel disse, né, pessoas que vai administra os próximos 4 

ano que seja sempre prestativo à comunidade florense, né, que incentiva todos os comércio, 

incentiva também todos os, as pessoas que organizam a parte turística, que nós estamos bem 

representados, mas de vez em quando, a gente de vez em quando não, não, não vai atrás de, falta 

alguma incentivo aí, nós precisamos incentivar um pouquinho mais a parte do turismo pra 

pessoas procurarem vários lugar, temos tantos lugares aqui em Flores da Cunha e de vez em 

quando não é explorado, né? Temos que, que incentivar um pouquinho mais aí os próximos anos 

aí e com certeza eu quero estar lá atrás cuidando também a próxima legislação, legislação aqui 

do município e aí quero estar junto só pra acompanhar os novos vereadores a trabalhar junto aí 

com o Município. Então só quero agradecer a todos vocês pela confiança, né, e, e dizer que estou 

já sentindo falta aí, mas eu quero, com certeza o pessoal que vai estar aqui vai estar 

representando muito bem o nosso município. E quero só parabenizar o Prefeito Lídio aí que mais 

uma vez também fez, está fazendo uma belíssima obra em Nova Roma que é a rua das Rosas e a 

rua, deixa eu me lembrar os, o nome, é sentido a Monte Bérico, rua das Rosas e... Não, não é 

Jasmim, é uma outra rua aí que eu não tenho, não me recordo agora o nome dela, mas é, é 

sentido a Monte Bérico. Então são de uma rua que está sendo asfaltada, estão sendo preparada a 

cancha e, e estamos, logo logo vai ter nosso asfalto também o pessoal de Monte Bérico pra trazer 

o sua produção aí de uva aí pra o município, eles têm bastante... Os moradores reclama 

seguidamente do pó, né, barro quando chove, mas então é, com certeza vai ser uma belíssima 

obra aí que o Prefeito está fazendo, também fruto do meu trabalho organizando também o 

pessoal da comunidade aí, então graças a Deus estamos sendo atendido. Nada mais, muito 

obrigado a todos, então, e se vemos aí na próxima tribuna aí com certeza, de repente mais 

adiante podemos estar de volta, né, Claudete, a fazer alguns trabalhos no município. Obrigado 

mais uma vez e boa noite!                                                                                                                                        

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Claudimir 

Kremer. Com a palavra, finalizando as inscrições na noite de hoje, Vereador Pedro Sperluk. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Passo o meu tempo ao Colega Vereador Clodomir Rigo. 

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

Vereadores, Vereadora; à imprensa; pessoas que nos assistem pelos canais no Youtube e 

Facebook, sejam todos bem-vindos nessa noite, graças a Deus com chuva. Queria agradecer ao 

Vereador Pedro por ter cedido esse espaço. E quero dizer aqui ao Vereador Claudimir, lá em 

2017, quando nós assumimos esta legislatura, eu havia comentado que bom que todas as 

comunidades, todas as grandes comunidades tivessem um representante. Então se Nova Roma 

tivesse tido lá um representante, com certeza o Poder Público teria um olhar mais diferenciado 

pra aquela região e teria atendido as reivindicações que a população iria fazer certamente ao 

representante daquela comunidade. Que quanto mais descentralizado for os representantes, 

quanto mais comunidades eles conseguirem atingir, mais facilmente as demandas chegariam até 

o Poder Executivo. Então nós temos aqui representantes da região de São Gotardo, eu e o 

Vereador Samuel, Otávio Rocha Vereador Ademir, agora o Vereador Zair, Mato Perso a 

Vereadora Claudete, então a região de Nova Roma, a região do Alfredo Chaves está descoberta. 

Então quiçá lá esse ano nessa divisão de novos, São Roque também não tem representante, então 
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nessa nova legislatura que tenham todas essas grandes comunidades tenham representantes sim 

para trazer as suas demandas pra essa Casa e para o Poder Executivo também. Pegando o gancho 

do Vereador Samuel com relação ao turismo, quero dizer sim que Flores da Cunha tem muito, 

tem muito a avançar. Hoje Flores da Cunha é, é mais lembrada por ser um trajeto que leva até 

Nova Pádua, que Nova Pádua está muitos anos a nossa frente na parte de turismo. Se não fosse o 

investimento de empreendedores privados, Flores da Cunha estaria bem aquém dos outros 

municípios que o Senhor citou, tipo Gramado, Canela, Bento Gonçalves que estão muitos anos a 

nossa frente por ter feito um trabalho lá atrás, há vários anos, pra trazer o turista até o município. 

Então quiçá mais uma vez eu digo que o Município abra os olhos pra esse, pra esse setor tão 

importante com infraestrutura, com poder receber bem o nosso turista, que ele venha com ânimo, 

com vontade, tenham locais adequados para eles vim no nosso município usufruir da nossas 

qualidade de vida que a gente tem aqui, da nossas belezas e, em contrapartida, deixar o seu 

dinheiro aqui também no município, que é importante pra cada vez mais o Município poder 

investir. E com relação ao turismo também eu quero dizer que quando foi citado que esta Casa às 

vezes é meramente despachante de pedidos, eu digo com autoridade, porque nós fizemos aqui, 

durante este mês, um requerimento tanto meu como do vereador César, porque é a maneira como 

a gente tem de pedir informações ao Poder Público e na maioria das vezes a informação ela volta 

vaga, sem muitas explicações infelizmente. Eu estou aqui há dois, três meses pedindo que a 

organização da Fenavindima venha aqui nesta Casa apresentar um balanço do que foi investido 

pelo Poder Público na festa e ainda nós não tivemos resultado. A Fenavindima veio, apresentou 

os seus custos, mas a contrapartida do Município, os investimentos do Município ainda nós não 

temos os números, por escrito, do que foram investidos no município. Então é um descaso com o 

turismo! Foi investido no turismo, mas não é feito a prestação de contas! Então já estamos no 

mês de novembro, a festa se realizou lá em março e o resultado ainda não foi apresentado à 

comunidade. Com relação aos requerimentos que eu falei, o vereador César fez aqui um 

requerimento que, pedindo ao Executivo 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, a Corsan, que nós sabemos que o, 

andando pelas comunidades como a gente está andando agora, a maior reclamação que nós 

temos é o saneamento básico. Eu duvido que tenha uma comunidade que não reclame do 

saneamento básico. E nós sabemos que quem tem que dar a contrapartida é a Corsan, através de 

um contrato firmado entre o Município e a Corsan. Então o vereador pedindo esse requerimento, 

a resposta que veio: o “referido expediente diz com matéria de inequívoca complexidade, cuja 

avaliação e posicionamento pelo Município avoca cautela e a necessária análise à defesa 

apresentada pela Corsan. Neste sentido, considerando o período de férias do servidor ao qual 

foi acometida a responsabilidade pela aferição da conduta atribuída à Corsan, e estando com 

ele o expediente para análise de defesa apresentada, inviável neste momento atendimento ao 

quanto solicitado. Assim, solicitamos ao parlamentar a dilação do prazo, pelo período de 30 

dias, nos termos do artigo (...) da Lei (...) Municipal”. Então toda vez que nós vereadores 

pedimos uma informação ao Executivo, a resposta vem vaga. Será que nós temos somente um 

servidor que está ciente desse assunto, que possa dar um retorno para o, pra esta Casa, para um 

pedido de explicações pra essa Casa? Eu acho que não. Então acho que está havendo um pouco 

de falta até da importância que nós temos aqui nessa Casa de pedir informações. O requerimento 

que eu fiz também, pedindo que o Executivo encaminhe a esta Casa cópia do termo de permissão 

de uso no Camping da Vindima Alberto Mattioni e que informe o motivo pelo qual estão sendo 

cobrado os valores para que o munícipe utilize as estruturas do referido local. Aí a resposta que 

temos aqui: “informamos inexistir, em vigor, permissão de uso envolvendo o Camping da 

Vindima Alberto Mattioni. Relativamente aos valores cobrados, os mesmos incidem sobre a 
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utilização de estruturas físicas que exigem limpeza e manutenção, os recursos são apropriados 

com tal finalidade”. Se inexiste permissão para alguém explorar o Camping da Vindima, como é 

que estão sendo cobrados os valores? Quem que está fazendo essa cobrança? Quem que está 

fazendo essa manutenção e essa limpeza, se não existe lá uma pessoa que cuida do parque ou um 

servidor ou sei lá alguém? Então quem que estaria cobrando? As pessoas que vão usar o parque 

estariam pagando para quem? Essa é a pergunta que fica. Então mais uma vez eu quero dizer 

aqui, que é difícil sim, é difícil a gente fazer questionamentos ao Executivo quando há má 

vontade de responder. Nós sabemos que nós estamos numa semana de, de eleição, queira a Deus 

que tudo continue apesar de algumas fake news, né, Vereador Samuel? Lá, três, quatro sessões 

atrás, o Senhor levantou esse assunto nessa Casa, muito bem levantado, solicitando que não 

houvesse essas famosas fake news. Infelizmente tem pessoas de muito má-fé, de muito má-fé que 

querem denegrir a imagem dos candidatos, que nem o Senhor falou, que se colocaram o seu 

nome à disposição para poder representar uma comunidade, representar o seu bairro, representar 

a sua cidade. Todos nós temos famílias e ainda pessoas sem moral nenhuma, sem moral 

nenhuma usar as mídias sociais, que é um escudo, é uma vidraça pra se esconderem, pra poder 

atacarem, levantar inverdades pra denegrir a imagem dos candidatos. Eu acho que cada um tem 

que ter sim a consciência dos atos, que o povo lá fora não é bobo, as coisas mudaram! Quem está 

todo dia na rua, eles estão vendo quem está fazendo a coisa errada, quem está fazendo 

propaganda enganosa, quem estão fazendo promessas mirabolantes, quem está fazendo o 

trabalho exclusivamente direcionado à campanha, todo mundo está vendo! E queira Deus que 

nós sejamos, nós, cada um tenha a sua parte de honestidade e consiga enxergar um pouco à 

frente e pare, por favor, parem de denegrir a imagem das outras pessoas, se põe no lugar das 

outras pessoas! As famílias, os pais, os filhos que pegam a mídia social pra ver alguma notícia, 

alguma, e é só difamação, só mentira! Não é isso, não é política! Sinceramente isso não é 

política! E nós queremos vir aqui às vezes falar lá da, a política federal, a política estadual, 

comparar a, b ou c, qual é a moral que nós temos aqui em Flores da Cunha de comparar o que, 

alguém com alguém? Esse é o pedido que eu faço pra vocês que estão nos escutando, que estão 

nos vendo. Que colocamos a mão na consciência. Depois é fácil vim dar tapinha nas costas, na 

frente de amigos, quer se fazer de bonzinhos e quando que a gente vira as costa a orelha do cara 

chega a ferver de tanta coisa ruim que falam das pessoas. E eu volto a dizer pra vocês, o povo 

não é mais bobo. Graças a Deus o povo tem consciência. Mentiras, promessas, todo mundo está 

cansado, todo mundo está cansado! Então essa é a mensagem que eu queria dizer pra vocês. 

Semana passada eu não tive, não pude estar presente aqui, por motivos particulares, já 

demonstrado através de um atestado. Então eu quero dizer sim, que nós teremos mais quatro, 

cinco dias de campanha, que todos tenham um objetivo, que é mostrar o que é capaz, o seu 

caráter, a sua honestidade e que seja escolhido os melhores para o bem do nosso município. 

Agradeço a atenção de todos! Tenham todos uma boa semana e obrigado!   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Clodo. 

Encerrado, agora sim, então 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 o Projeto de Lei nº 057/2020, que “Institui a Semana do Turismo no município de 

Flores da Cunha”. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) dos pareceres das 

comissões em que esse projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

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

e Direitos Humanos: Favorável.  
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. A palavra 

está à disposição dos Colegas Vereadores.  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Como autor do projeto. (Assentimento da Presidência 

pelo tempo de cinco minutos). Senhor Presidente, Colegas Vereadores e Vereadora, às pessoas 

que nos prestigiam nesta noite, pessoas que nos assistem também pelas redes sociais, pelo canal 

do Youtube. Então quero aqui, hoje, fazer a defesa no projeto 057, de 2020, projeto esse que 

institui no município de Flores da Cunha a semana municipal do turismo, né? Como já havia me 

pronunciado referente ao projeto numa tribuna há algumas semanas atrás, quando dei entrada ao 

mesmo, né, essa semana ela é uma semana em que as entidades que compõem o trade turísticos, 

os hotéis, o pessoal da gastronomia, a Secretaria de Turismo, os roteiros turísticos eles podem 

estar organizando ações e planejando as futuras ações e eventos a realizar durante um 

determinado período ou durante o próximo ano até que se chegue na próxima semana, né? Então 

a gente vê que isso já acontece em outros municípios aqui da nossa região e Flores da Cunha 

também pode estar também dá pra se dizer copiando, Vereadora Claudete, e fazendo o mesmo 

junto com as nossas entidades, para que a gente possa propor e fazer crescer ainda mais o nosso 

turismo. Nós sabemos que o município de Flores da Cunha a cada dia que passa, né, novos 

roteiros, novos empreendimentos vêm se somando, né, a esse setor. Nós temos roteiros já 

consolidados, como o Altos Montes, o roteiro do Compassos da Mérica Mérica, o roteiro da Vila 

Colonial de Otávio Rocha, nós temos novos roteiros sendo difundidos e lançados aí a partir de 

2020, já com data programada, que é o Caminhos do Alfredo, lá em Mato Perso também nós 

temos um roteiro sendo montado. Então a partir de toda essa infraestrutura que foi levada aos 

principais pontos turísticos, as principais vinícolas que tem já o, esse atendimento para o turista, 

as, os empreendimentos, as comunidades, os pequenos grupos vão se, se juntando e formando 

essas rotas. Nós vivemos um momento diferenciado devido à pandemia, mas muito favorável a 

esse setor, Presidente, né? A gente sente que as pessoas não, não conseguem mais ficar em casa, 

então nos finais de semana, nos dias de semana também, mas principalmente no final de semana 

a gente vê muito turista no nosso município e eles estão conhecendo os empreendimentos, 

comprando os nossos produtos, né? E esse momento ele é muito favorável porque a região está 

vindo conhecer, está auxiliando às vezes até de forma a auxiliar esses pequenos empreendedores, 

né, com algumas críticas construtivas, melhorando aqui e melhorando aqui. O diferencial de 

Flores da Cunha é que nós temos roteiro para todos os gostos, desde as grandes vinícolas, 

tecnológicas, né, grandes empreendimentos e até as pequenas propriedades, que é onde eles são 

atendido pelos proprietários, pela família, podendo vivenciar o dia a dia, o cotidiano do nosso 

pequeno produtor, do nosso agricultor. Então isso tudo são, no mesmo momento, no mesmo dia, 

o visitante ele pode tomar esse choque de realidade, né, com grandes empreendimentos, grandes 

vinícolas e depois visitar uma pequena propriedade onde faz um suco de uva, faz uma geleia, né, 

tem a agroindústria. Então tudo isso nessa semana que a gente está propondo, junto com, que a 

equipe da Secretaria de Turismo, que o Comtur agora, com o Jásser Panizzon, nosso novo 

Presidente, né, do Comtur, junto com a Vice, a Vânia Branchini Muraro, possam estar 

envolvendo esse setor, todo ele, a representação de todo o setor e discutindo e planejando o 

melhor para o município de Flores da Cunha, né, num determinado período, né, planejando 

eventos. Então é isso que a gente propõe, Senhor Presidente, e gostaria da colaboração dos 

Colegas Vereadores.    

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Senhor Presidente, mais uma vez eu me 

posiciono favorável a esse projeto, parabenizando a iniciativa do Vereador Éverton, que foi 

secretário de Turismo. Importante salientar que esse projeto ele vai fomentar principalmente uma 

das ações internas do nosso município que nós precisamos ter, que nós munícipes não 

conhecemos as belezas, os locais que nós temos e que muitas pessoas de outras regiões querem 

conhecer e venham conhecer. Lembro-me que houve uma ação importante da Secretaria de 
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Turismo o ano passado e esse ano, aonde eles levaram os taxistas, os frentistas do nosso 

município a conhecer, porque eles são multiplicadores de informação. As pessoas veem ao 

município, aonde eu posso almoçar, aonde eu posso comprar um vinho, aonde eu posso visitar 

uma, um empreendimento assim, assim, assado? Então esses multiplicadores de informação não 

o conheciam. Então foi feito etapas nesse sentido e com certeza esta semana de outubro ela vai 

potencializar para que o nosso munícipe conheça, né, os locais turísticos e belos e acessíveis que 

nós temos no nosso município. Então sou amplamente favorável porque o nosso município, sim, 

ele está engatinhando nisso, nós temos, não somos uma cidade turística porque nós temos uma 

matriz financeira ampla, né, vamos assim dizer, não somos unicamente turístico, mas temos um 

potencial para isso. Então é importante que nós começamos a fomentar essa conversação, essa 

fala e o conhecimento aos nossos munícipes que ainda não conhecem esses locais. Eu sou 

amplamente favorável, Senhor Presidente, a este projeto.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Primeiramente parabenizar o Vereador pelo projeto que está sendo 

encaminhado e apreciado nesse momento. Dizer que há tempos se fala em investir no turismo no 

nosso município. Pesquisas apontam que o turismo é um dos, um dos setores que mais cresce no 

mundo, que a cada dez empregos gerados, um está relacionado ao turismo. Então é algo que 

deve ser visto, né, com olhos diferentes do que tem sido analisado nos últimos tempos. É um 

setor que precisa sem sombra de dúvidas do apoio e do incentivo do Poder Público, né, para que 

os nossos empreendedores necessitam, que tenham realmente um apoio pra que deem 

continuidade, né, para receber os nossos turistas. Eu quero lembrar de uma, de uma via, de uma 

estrada que tem um grande cunho turístico, que é a via que liga Otávio Rocha a Mato Perso. Nós 

acompanhamos semanalmente pessoas fazendo caminhadas, praticando o ciclismo nesta via, que 

é de estrada de chão, de 12 quilômetros de estrada de chão. Tenho certeza que trará muito 

benefício, né, a pavimentação asfáltica desta via pelas belezas que proporcionam, né, uma beleza 

ímpar nesse trajeto, quem conhece sabe, e que penso que nos próximos, próximos governos aí 

será dado uma atenção especial. Não só uma semana, né, o turismo no nosso município merece, 

mas o turismo em Flores da Cunha deve ser trabalhado nos 365 dias do ano. Somos favoráveis, 

Senhor Presidente.  

VEREADOR ZAIR MOLON: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas que nos 

prestigiam. Também favorável a esse projeto. Eu acho que é de suma importância a gente estar, 

estar discutindo isso e aprovando esse projeto, pois como eu também sou morador lá do Otávio 

Rocha e me manifestei na tribuna na primeira sessão que eu assumi esse ano, tá, falei de Otávio 

Rocha como potencial turístico muito grande, tá, porque é uma empresa limpa. É uma empresa 

que traz realmente as pessoas pra cá e o povo daqui, as famílias aqui ela podem vender seu 

produto, o seu trabalho, nada é mais. Quando a gente fala em chimia, isso é o trabalho manual, 

né? Quando a gente fala em suco de uva, suco de “mertilo”, suco de morango, Otávio Rocha tem 

potencial muito grande pra produzir suco de morango! Aonde é suco, a gente tem que tirar um 

pouco dos refrigerantes e tal, né, tem uns que gostam, outros que não, mas acho que o suco de 

uva, suco de morango e falando lá do suco de “mertilo”, como é os Caminhos do Mirtilo lá, eu 

acho que tem um potencial muito grande. E isso traz para o produtor, traz pra família um retorno 

imediato, porque geralmente o turista quando vem pra, sai pra viajar ou pra conhecer algum 

local, ele leva dinheiro praticamente, porque se sabe que tem, nem todos os pontos, nem todos as 

pessoas, os empreendimentos que fazem parte tem aí, né, a maquininha, né, pra se passar o 

cartão, tá, e nem todo mundo trabalha com cheque também. Eu estive visitando agora, o final de 

semana, Senhor Presidente, um, uma das, das agroindústria e propriamente demais membros da 

Vila Colonial e não tinha a máquina aí. Então eu levei o que tinha no bolso, gastei tudo que tinha 

no bolso, mas queria gastar mais. Então acho que o Poder Público, Samuel, tem que realmente é 

dar uma atenção. Eu acho que o projeto turístico, acho que as pessoas que estão envolvido em 
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turismo, através da Prefeitura, têm que dar uma atenção, e a gente tem que trabalhar realmente. 

O profissional que vai assumir essa secretaria, a que vai no próximo ano, tem que ser um 

profissional pensando nas pessoas e no turismo. Nós estamos deixando de agora sair na frente. 

Gramado abriu mão, Bento está abrindo mão e Flores da Cunha tem que abraçar, tá? Então sou 

favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas 

que nos acompanham essa noite, o nosso boa-noite! Falar de turismo, Colega Éverton, 

provavelmente esse teu olhar para a semana do turismo, desse teu projeto é oriundo do, da sua 

experiência, da sua passagem pela Secretaria do Turismo do nosso Município, a qual você fez 

parte da administração passada, e com certeza, o levou a tomar essa iniciativa de termos a 

semana do município, que com certeza pelo todos os dados que o Senhor comentou aqui, faz 

sentido e é necessário e estava na hora de se pensar em algo diretamente direcionado ao turismo. 

A gente volta um pouco, se faz um, uma retrospectiva, se falava muito antigamente, lá nos anos 

60, ainda lá das vinícolas Slaviero, que foi um dos primeiros que começou a trabalhar com 

turismo em Otávio Rocha, hotel Dona Adélia. Depois veio, e no mesmo tempo também, o Eloy 

Kunz, um grande entusiasta, né, do turismo em Flores da Cunha. E a expectativa acabou não se 

confirmando nos anos seguintes, 70, 80 e anos 90 ali, né? Veio devagar, houve uma certa 

estagnação, mas agora parece que não temos mais como retroceder. O turismo está batendo a 

nossa porta, as oportunidades estão aparecendo e Flores da Cunha tem sim potencial humano, 

tem potencial natural e tem potencial econômico para se investir maciçamente no turismo. Então 

a gente, com essa experiência do passado, com o avanço que a gente está tendo nos últimos anos, 

as vinícolas, as empresas se direcionando, acreditamos sim que vamos ter, vamos ter um turismo 

assim atuante, um turismo forte nos próximos anos aqui em Flores da Cunha. Sempre tem aquela 

máxima que a gente dizia antigamente, a gente ouvia quando que a gente era criança e se falava 

no turismo, diz, sempre se ouvia dizer, o turismo é uma fábrica sem chaminé. Ela parece batida, 

velha, mas ela é sempre atual, né? Então a gente se baseia em outros países, em outras, em outras 

nações, a gente tem, tem visto também nossas cidades vizinhas que o turismo ele é importante. E 

como dizem os italianos, né, el turismo viene e che viene porta, quer dizer, i va cansi, são os 

turista, né, eles trazem, quando eles chegam, traz e deixa a sua passagem, mas deixa também 

algo na sua economia, deixa algo aonde que visita e levam apenas lembranças boas, se forem 

assim tratados como devem ser, né? Então parabéns, Colega Éverton, pela iniciativa e com 

certeza vamos colher os frutos logo logo. Então sou amplamente favorável, Senhor Presidente.  

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

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

seus votos assim que efetuarem o seu voto. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 

057/2020 aprovado por unanimidade.   

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

Redação Final os Projetos de Lei nº 061 e 062/2020. Passamos então às        

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Cedo a palavra ao Vereador Éverton Scarmin. 

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

pessoas que nos prestigiam e nos assistem. Eu quero agradecer aos Colegas Vereadores. Sei da 

importância e do valor que também os Colegas, né, demandam com relação ao turismo, né? Em 

Flores da Cunha, há muitos anos atrás, se buscarmos na história ou conversarmos com as 

pessoas, nós tínhamos um visionário, né, o Eloy Kunz, mas foi desacreditado, a real da palavra é 

isso, né, ele foi desacreditado naquele momento, né? Nós vínhamos melhor que o do que 

Gramado naquela década de 70 ali e, com a pousada do Galo Vermelho, com a, a whiskeria, né, 
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Barp, então e outros empreendimentos que eles estavam incentivando na época, e falando com as 

pessoas que viveram esse período, sabem da vontade que o Eloy tinha em que o turismo desse 

certo no município, em Flores da Cunha, mas ele foi desacreditado. Acredito que agora nós 

chegamos num momento em que a bola da vez é o turismo, né, principalmente pro, pro nosso 

setor primário, pra agricultura, para as vinícolas e a gente vê esse movimento, né, esse 

movimento está acontecendo, o setor, esses pequenos empreendimentos ou as grandes vinícolas 

também estão com grandes investimentos e pensando, pensando no turismo, né? Hoje se tem um 

estudo que a cada turista ele deixa, em média, por onde ele passa, né, ele gasta, em média, 400 

reais por dia, né, aonde ele passa aqui na região da serra. Esse é um, um estudo do setor, da 

sociedade dos hotéis e restaurantes aí, então eles têm esse estudo em que um, cada, cada turista 

ele deixa, em média, 400 reais por dia aqui na serra gaúcha. Então nós queremos é, com esse 

projeto, estar fomentando ainda mais, e para que essas entidades, né, Vereadora Claudete tem 

razão, são 365 dias por ano que tem que pensar, né, mas que esse, que essa semana ela seja bem 

focada nesse assunto para que todo o setor e, também, a comunidade possa estar opinando e, 

também, conhecendo o que nós temos para ofertar ao nosso turista. Vereador Alemão foi muito 

bem, a comunidade de Nova Roma tem representante, Vereador Clodo, Claudimir Kremer, tem 

Colega Vereador Pedro lá também, que está sempre atuante e buscando e defendendo as 

demandas daquela comunidade, né? Muitas obras aconteceram nesse período e não é porque não 

tem um representante nesta Casa, mas tem os suplentes, tem os líderes da comunidade e nós 

somos vereadores de todo o município, né, tanto é que somos cobrados e solicitados em todo ele. 

Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

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

a palavra Vereador Claudimir Kremer.  

VEREADOR CLAUDIMIR KREMER: Mais uma vez boa noite, Nobre Presidente da Câmara 

aí, Éverton Scarmin e os Vereadores, o pessoal que acompanha nós ainda das redes sociais. 

Quero aqui também deixar os parabéns mais uma vez ao nosso Prefeito, porque enquanto nós 

estamos falando aí em turismo, final de semana aí, dia oito, estive presente aí numa inauguração 

de um asfalto de São João, né, quem não conhece São João. Então estivemos inauguração num 

asfalto, que aí tem um espaço, uma via ampla, né, que mais um acesso bom pra pessoal vim do 

litoral pra Flores da Cunha, porque São João, agora, vai ser interligado então com São Valentin, 

Ana Rech e depois o pessoal pode pegar sentido a Rota do Sol, né, quem quiser ir pras praia 

então, pra ir pra litoral, não precisa mais ir até Caxias aí, depois chegar, pegar sentido à Rota do 

Sol. Então já pode ir direto aí, São João, Valentin, São Valentin e depois Ana Rech, depois vão 

pra Rota do Sol. Mais um, uma via muito bem feita, né, que pessoal estava muito feliz, no 

próximo, no domingo a gente esteve presente aí, dia oito, comunidade fez um belíssimo almoço 

pra nós, né? Então mais uma vez queremos só agradecer ao Prefeito e todos aos vereadores aí 

que apoiaram pra essa obra ser feita. E o que eu tinha dito em Nova Roma, que a gente esteve, 

estamos preparando uma área aí de 1.300 metros de pavimentação, eu até tinha esquecido o 

nome de uma rua, mas é rua das Rosas e continua, continuando a rua é rua Girassóis, então até 

Monte Bérico, mais aí uma rua sendo asfaltada e beneficiando a comunidade de Nova Roma e, 

também, o Monte Bérico. Com certeza, em Nova Roma, então vai ter um, uma via pouquinho 

mais ampla, né, com bastante espaço aí pra escoar a produção aí dos, dos nossos produtores aí 

de, das videiras, né, das uvas aí. Então tem mais um espaço pra poderem passarem aí, sem fazer 

tanta poeira, né, que o pessoal reclama de muito pó e barro quando chove, então mais uma vez 

queremos só agradecer. Eu quero sempre, sou presidente de bairro, Nova Roma, já faz 16 anos 

que eu represento a comunidade, a gente não, não consegue muitas vezes atender a todos, mas 

estamos sempre junto. Obrigado, Senhor Presidente.    
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Claudimir 

Kremer. Com a palavra Vereador Samuel de Barros Dias.  

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Obrigado, Senhor Presidente. Mais uma vez, 

boa noite a todos! Quero apenas aqui, deixar registrado aos, meus parabéns às inaugurações que 

tivemos no final de semana. Não pudemos estar presente, gostaríamos de estar presente, porque 

acompanhamos muitas inaugurações ao longo desses três anos e onze meses que estamos aqui, 

como representantes da comunidade, em todos os cantos do nosso município e, por uma questão 

eleitoral, não podemos estar presente. Nesse final de semana, dia 30, né, principalmente aqui o, 

parabéns ao Senhor Dirceu Avelino Dal Bó, que é nossa 11ª agroindústria florense, né, uma 

família que trabalha ali com chimias e potes e assim por diante. Isso movimenta a nossa 

economia, isso faz com que as famílias tenham o seu sustento dentro ali da sua própria 

propriedade. E eu preciso parabenizar a Secretaria de Agricultura do Município, a Emater, em 

parceria com a Emater. Emater aonde é muito importante a orientação aos nossos 

empreendedores familiares, porque eles não têm o conhecimento da parte técnica e tem toda essa 

orientação do projeto. E não somente a orientação do projeto, o encaminhamento do projeto e o 

trabalho que o Município faz, que é do, de todo a, 100% da terraplanagem até 30 horas, né, o 

patrolamento, o cascalhamento, então isso ajuda e contribui muito para aqueles que tem essa veia 

empreendedora, né, e que querem empreender na sua agroindústria. Isso é muito importante para 

o nosso município. Então é a 11ª e mais seis estão aí sendo encaminhadas, isso é muito 

importante, porque o nosso interior, o nosso agro sendo forte, o município permanece cada vez 

mais forte. Assim como também tivemos a inauguração da estrada ali, via Vêneto, de São João, 

passei ali esse final de semana, passei anteriormente também quando, antes da pintura. De forma 

planejada, foram extremamente rápido, né, a Secretaria de Obras, temos que parabenizar aí o 

chefe de Obras, vamos assim dizer, né, o nosso Secretário Élio Dal Bó, que com grande rapidez, 

com toda a equipe, né, que ele conduz ali, fizeram uma grande obra, uma bela obra, de forma 

planejada, porque a estrada velha está sendo interditada porque está em andamento também ali o 

asfaltamento, agora nós temos todo esse asfaltamento pela via Vêneto. Então parabenizando a 

todos os envolvidos, a comunidade de parabéns, recebendo mais uma bela obra de infraestrutura 

no nosso município. Recebi, no meu celular, de pessoas amigas de Caxias do Sul e de outras 

regiões, parabenizando, filmando, né, diz, olha, como é bom fazer entrega em Flores da Cunha, 

diferente de outros municípios aonde eles têm que estar andando em estradas sem o 

asfaltamento. Então é muito bom morar aqui, é muito bom a gente ouvir esse, essas palavras e, 

no caso, esse agradecimento de pessoas que não são moradores daqui e fazem isso. Isso é muito 

bom. Então uma boa noite a todos e até semana que vem, com boas notícias. 

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

a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Obrigada, Presidente! Boa noite a todos que 

ainda nos prestigiam nesta sessão. Primeiramente parabenizar o Jásser Panizzon, por assumir a 

Presidência do Conselho Municipal de Turismo, representando o CDL, e parabenizar a Vânia 

Branchini Muraro, que assumiu a Vice-Presidência, representando o Centro Empresarial. Terão 

um grande trabalho aí pela frente, na defesa e na valorização do nosso turismo. E nos Estados 

Unidos, né, aconteceu nos últimos dias a eleição do novo presidente, a maior potência mundial 

elege o novo presidente. E posso falar aqui que é um presságio, porque Estados Unidos, a maior 

potência mundial, elege o candidato mais experiente, tendo como vice a primeira mulher, a 

primeira mulher dos Estados Unidos. Poderá ser um presságio. Como presidente, a pessoa mais 

experiente e tendo como vice uma mulher. As mudanças são necessárias, né? A alternância no 

poder ela é salutar, a alternância no poder é salutar. E primordial escolhermos pessoas que 

tenham conhecimento e que tenham capacidade para administrar bem. Então as eleições vão 

acontecer no próximo final de semana, no dia 15, na segunda-feira aqui nós já vamos ter o 
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resultado. Eu tenho até um segundo presságio. Nas eleições de 2008, esta Vereadora tinha direito 

à tribuna na segunda-feira; nas eleições de 2020, esta Vereadora mais uma vez, na segunda-feira, 

tem direito à tribuna. Poderá ser um segundo presságio. Então que a população de Flores da 

Cunha seja iluminada nessa semana, seja iluminada nessa escolha pelo bem do nosso município, 

pelo bem da nossa gente, pelo bem do nosso povo. Que seja uma escolha livre, uma escolha 

honesta e uma escolha consciente, Senhores Vereadores. Então uma boa semana a todos! Uma 

boa semana de campanha, de tranquilidade e que a festa da democracia no município de Flores 

da Cunha aconteça no próximo domingo.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Zair Molon. 

VEREADOR ZAIR MOLON: Senhor Presidente, Colegas, às pessoas que nos prestigiam 

ainda. Como a gente está conversando em turismo, Samuel, também te lembro a vocês, tá, que 

teve em Gramado, o final de semana, um encontro do Sebrae aonde que foram convidados vários 

roteiros turísticos. E nessa oportunidade, tivemos lá os Caminhos do Mirtilo, né, lá de Otávio 

Rocha, representando lá Vila Colonial, né, e esteve lá. E por surpresa do sócia-proprietária da 

agroindústria caminhos pros mirtilo, foram, teve três projetos mais curtidos e mais aplaudidos, 

mais seguidos durante essa estada desse pessoal lá, vendendo os seus produtos, participando 

dessa feira promovida pelo Sebrae. E ela ficou em terceiro lugar das mais curtidas, entendeu? E 

por surpresa dela, o Poder Público, através do Turismo em Flores da Cunha, não deu muita 

importância pra isso, então ela está um pouquinho meia que chateada com essas coisas. Então 

quando eu digo pra vocês, que tem que envolver mais, a Secretaria de Turismo com esses 

eventos principalmente quando que é, quando que é Gramado, Sebrae, esses cara nos, nos 

ajudam a divulgar Flores da Cunha. Vejam, dentre todos os participantes lá em Gramado, lá, a 

nossa representante lá, do travessão Carvalho, né, Seu Ademir Barp, nosso Vereador sabe muito 

bem do potencial do que é aquilo, daquela agroindústria e do que é o investimento daquela 

família. Fui lá sábado, tinha mais de 100 pessoas lá participando lá. Estavam lá usando, 

comprando, gastando, usufruindo da estrutura. Então nós precisamos é nos unir e não separar os 

roteiros. Unir quer dizer o quê? Unir Otávio Rocha, unir Flores da Cunha pra que isso, isso 

funcione realmente, tá? E, como diz a Claudete, então essa semana, final de semana é uma 

semana eleitoral, eu não estava aqui, Claudete, em 2008, mas eu vou usar a tribuna segunda-

feira. Então que seja também nessa, nessa eleição democrática, tomara que o povo saiba 

realmente escolher e que Deus abençoe todos os candidatos que estão concorrendo, tá, eu não 

estou aí, nem a Senhora, né, Claudete, mas que Deus saiba proteger e que o povo realmente faça 

uma eleição democrática, que escolha o melhor. Tomara que segunda-feira a gente esteja aqui 

tendo, saudando, festejando a vitória indiferente do candidato que ganhar, mas isso é importante. 

Como lá, lá nos Estados Unidos houve a mudança, por que que talvez não aqui também? Não 

sei! Quem vai decidir é o povo e eu faço parte do povo. Muito obrigado e boa semana, Senhor 

Presidente.     

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

Presidência). Bom, apenas pra deixar registrado, já que temos muitos presságios aqui, então 

vamos lá também eu, né, chê! Mas primeiramente, Vereador Zair, nós estivemos ali essa semana 

conversando com a proprietária ali do Caminhos do Mirtilo e ela estava até muito contente, né, 

pelo final de semana, que iria, estaria recebendo dois ônibus, né, de turistas ali no seu caminho, e 

nós estávamos junto com um dos responsáveis, que auxiliou bastante na questão dos Caminhos 

do Mirtilo, o nosso querido Mica Molon, né, aonde ele estaria fazendo a apresentação dos 

caminhos ali, na Emater então, na Emater não, nesse evento que teve nesse final de semana. 

Então ela se mostrou até muito contente com o trabalho que o Poder Público tem, tem feito com 

ela. Claro que precisa-se muito mais! Ali é um lugar que está diferenciado e que precisa, sim, ter 
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atenção, assim como outros locais dentro do município. Então é importante e parabenizo ali o 

Caminhos do Mirtilo, aquela família que está fazendo um trabalho diferenciado em nosso 

município. Também quero deixar registrado aqui, pra que não fique posteriormente, eu não tenho 

dúvida que os nossos três candidatos ao Executivo, assim como os candidatos a vereadores tenha 

as melhores das intenções. Não tenho dúvida disso. Com todo o respeito e carinho que temos por 

cada um deles, sabemos que colocaram o seu nome à disposição dentro de uma visão, dentro de 

uma confiança, dentro de uma possibilidade de serem úteis ao nosso município. E eu não tenho 

dúvida que aqui nós vamos escolher sim, né, de forma democrática, pessoas extremamente 

competentes. Não tenho dúvida disso. Espero que seja assim, né, e será respeitado a decisão, a 

diferente do, que eu vejo a eleição nos Estados Unidos ali, não houve comemoração. Se vocês 

olharem, né, foi uma eleição que não houve comemoração. Então aguardemos os próximos, as 

próximas decisões deste presidente que ali foi eleito, né? Então a gente olha que, olha com todo 

o cuidado, aqui o Presidente João, a semana passada, falou sobre a complexidade que é a eleição 

dos americanos, uma das, das nações que tem ali a democracia mais antiga do mundo, então a 

gente aguardamos. E com certeza, queremos que lá eles também tenham uma representatividade 

diferenciada. E nós aqui, sendo municipal, também tenhamos e vamos sim estar torcendo para 

que, qual sejam os vereadores que estarão nessa Casa, os próximos eleitos ao Executivo, 

realmente venham governar para todos e façam um trabalho tão bom ou melhor do que a atual 

Administração tem feito em nosso município. Eu acredito neste presságio. Uma boa noite a 

todos! Muito obrigado, Senhor Presidente!   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador Samuel 

de Barros Dias. Encerradas então as manifestações pessoais dos Colegas Vereadores, passamos 

aos Informes da Presidência. No domingo, dia oito, participei, juntamente com o Colega 

Vereador Claudimir Kremer, da inauguração da pavimentação do prolongamento da via Vêneto 

na comunidade de São João. O serviço foi executado numa extensão de dois quilômetros e teve 

investimento com recursos próprios do Município e, também, em parceria com os moradores. A 

via será uma alternativa para o escoamento do tráfego de veículos durante a realização da 

pavimentação da estrada velha, como bem-dito pelo Colega Alemão, que sofrerá diversos 

bloqueios nos próximos meses para a finalização da obra, que também está em pleno vapor. 

Gostaria de deixar um abraço de feliz aniversário ao nosso assessor jurídico, o Hugo Zenatto, 

que está de aniversário na data de hoje. Em nome desta Casa Legislativa, Hugo, receba nossos 

parabéns! Desejo de muita saúde, alegrias e vida longa. Antes de encerrar, também gostaria de 

deixar uma mensagem a todos os Colegas Vereadores, tanto que concorrem a um, uma vaga 

novamente aqui no Poder Legislativo, mas também aos que concorrem a uma vaga no Poder 

Executivo acima de tudo e, antes de qualquer coisa, parabeniza-los pela coragem. Antes de 

colocar seu nome à disposição, os senhores sabem bem, é preciso ter coragem, que muitas vezes 

nós somos colocados à prova, Vereador Clodo, muitas vezes aqui, né? E independente de 

qualquer sigla, estamos aqui para fazer o melhor, todos com boas intenções, não duvido disso. E 

é impossível não lembrar do dia dois de outubro de 2016, que nos trouxe aqui a esta Casa e, 

hoje, estamos quase findando esse mandato. Será uma renovação grande nesta Câmara, nesta 

Casa, em virtude de algumas ausências no pleito, mas será superior a 50%, a exemplo do que foi 

na última, no último pleito. E acho que quem ganha com isso, é o povo, é a democracia, porque 

como tudo nada é perene, tudo é efêmero, é mutável e a Câmara também transcende e isso, e traz 

o desejo da população certamente. Então que seja uma festa da democracia no próximo domingo, 

com respeito, com dignidade, que é isso que nos move e é o que nos leva adiante, o desejo de ser 

um homem público é digno e é respeitoso, e desta forma que deve ser a eleição no próximo 

domingo. Então a todos os Colegas, desejo boa sorte no próximo pleito. Não sou movido por, 

por crendices e por, por presságios, Vereadora Claudete, mas certamente, no próximo domingo, 

teremos o resultado das eleições. Parabéns a todos!  



 

Anais 2.601, da Sessão Ordinária do dia 09 de novembro de 2020. 360 

Encerrando então a sessão no dia de hoje e agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro 

encerrado os trabalhos desta sessão (ordinária do dia 09 de novembro de 2020), às 19h37min. 

Tenham todos uma excelente semana! Muito obrigado a todos pela presença!  

 

 

Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani  

Presidente 

 

 

Vereador Ademir Antonio Barp  

1º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


