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SESSÃO 2.602 – ORDINÁRIA 

16 de novembro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 16 de novembro de 2020, às 

18h07min. Cumprimento aos Colegas Vereadores, Colega Vereadora, público presente, 

profissionais da imprensa, um cumprimento a toda comunidade que nos prestigia nessa plenária, 

através das mídias sociais e um cumprimento muito especial aos novos vereadores aqui eleitos 

no dia de ontem. Gostaria de citar então o Diego Tonet e a Silvana De Carli, sejam bem-vindos. 

Aos suplentes de vereador também eleito Valdecir Paulus e o Silvio Gasperin, né? Demais 

presentes, imprensa, sejam todos bem-vindos. 

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 113/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 022/2020 e encaminha cópia do 

contrato de cessão de uso realizado entre a União e o Município, referente ao imóvel da antiga 

cantina Slaviero, em atenção ao requerimento nº 059/2020, de autoria do Vereador César Ulian; 

documentação que contempla as informações solicitadas sobre a entrada de receita e a utilização 

em investimentos do recurso vinculado de código 1073, referente ao Fundo Municipal da 

Indústria, em atenção ao requerimento nº 067/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio 

Conte; e documento retirado do Portal do Ministério da Saúde, onde consta que a senhora 

Terezinha Góes Velho é moradora da cidade de Caxias do Sul, em atenção ao requerimento nº 

069/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte; e coloca a documentação referente ao 

cartão ponto dos servidores da Secretaria de Obras e Viação, do período de agosto até o 

momento, à disposição, mediante agendamento de horário, junto ao setor de Recursos Humanos, 

em atenção ao requerimento nº 068/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 113/2020, de autoria do Vereador Zair Molon, que indica ao Prefeito Municipal que 

providencie a canalização do esgoto que corre à céu aberto na rua 15 de Novembro, em Nova 

Roma, e a pavimentação da mesma via. 

Indicação nº 114/2020, de autoria do Vereador Claudimir Kremer, que indica ao Prefeito 

Municipal a construção de uma lombo-faixa na rua das Rosas, Nova Roma, em frente ao Piky 

Lanches. 

Indicação nº 115/2020, de autoria do Vereador Zair Molon, que indica ao Prefeito Municipal que 

providencie a abertura de valo e construção de um bueiro nas proximidades do capitel Santo 

Antônio, na estrada que liga Otávio Rocha a Mato Perso, mais precisamente próximo à entrada 

da propriedade de Francisco Casa. 

Indicação nº 116/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a construção e instalação de uma faixa elevada, lombo-faixa, para travessia de 

pedestres na rua Doutor Antônio Tassis Gonzáles, entre as ruas Marechal Floriano e Dom Pedro 

I. 

Requerimento nº 079/2020, de autoria do Vereador Zair Molon, que requer que seja informado o 

motivo pelo qual foi deferido pela Presidência o requerimento nº 071/2020, do Vereador Ademir 

Barp, que solicita prorrogação de prazo de mais 30 dias para emitir parecer ao Projeto de Lei nº 

048/2020, de autoria da vereadora Claudete Gaio Conte, em tramitação na Comissão de 



 

Anais 2.602, da Sessão Ordinária do dia 16 de novembro de 2020. 362 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, uma vez que o mesmo foi 

protocolado de forma “intempestiva” pois o prazo para exarar parecer ou pedir prorrogação teria 

encerrado em 18 de outubro e o requerimento de prorrogação foi protocolado 10 dias depois, em 

28 de outubro. Requer, ainda, que seja informado se o Presidente da Comissão de Educação, 

Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos foi notificado pela Presidência para 

apresentar parecer ao referido projeto no prazo de 24 horas, na forma do art. 59, §§2º e 3º, do 

Regimento Interno. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Carta da Senhora Greicy Camargo, que encaminha um exemplar da revista A Sentinela, dos 

Testemunhas de Jeová, para divulgação junto as autoridades de governo. 

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

leitura dos expedientes, passamos para o 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR ZAIR MOLON: Senhor Presidente, Nobres Colegas Vereadores, Vereadora, as 

pessoas que nos prestigiam nessa noite. Referente a minha indicação, Presidente, é que na..., na 

minha caminhada, durante esses dias, né, eu estive na casa do Senhor Francisco Casa lá e ele está 

realmente impressionado e indignado com a falta de respeito lá com a.., com a entrada da casa 

dele. Que tem a água, tem..., quando dá enxurradas, realmente toda a água da rua invade o pátio 

dele, dando transtornos, né? Levando lá material, cascalho, terra. Então ele só gostaria que 

alguém da Prefeitura, Subprefeitura, Secretaria de Obras fosse lá, desse uma olhadinha. Seria só 

abrir um canal na estrada que liga de Otávio Rocha a Mato Perso, próximo do capitel que tem aí. 

Quem já foi pra Mato Perso sabe, tem um capitel aí, capitel Santo Antônio. É só abrir um valo, 

talvez, três, quatro bueiros resolve o problema e acaba com esse transtorno, que, toda vez que dá 

uma enxurrada de água, todo esse material, toda essa água que invade. E também, falando de 

outra indicação, que é referente a rua lá em Nova Roma, tá, que pede, tá, pra que seja 

pavimentada e, lá nessa mesma rua, tem então..., tem um esgoto das casas que estão mais no fim 

da rua, que é uma rua sem saída, a rua 15 de Novembro, não tem nenhum esgoto, nada, tudo a 

céu aberto. Então que o Poder Executivo aí, através da Secretaria de Obra, ou sem lá quem é 

responsável, né, desse uma olhadinha também, desse uma atenção aquelas famílias lá, porque a 

gente está falando aí de segurança. E, agora, a gente está entrando aí num período de estiagem, 

né, como já está confirmado aí com as grandes..., nas imprensas, né, e isso aí, o esgoto a céu 

aberto, ficando aí na rua, isso traz transtorno até pros familiares. Então que o Executivo, através 

das secretarias aí, desse uma olhada, uma atenção a essas duas famílias aí, a família de Francisco 

Casa e essa rua 15 de Novembro, lá em Nova Roma. Até, inclusive..., até estive conversando 

com o Vereador Alemão aí, ele já está sabendo da situação e ele acha que tem que resolver 

mesmo, né, Alemão? Era isso, Presidente, até mais. 

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

Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão. Utilizo este espaço para justificar a 

indicação encaminhada por mim durante essa semana, que solicita a elevação de uma faixa 

elevada na travessia de pedestres na via pública, denominada..., uma lombo-faixa, né, na rua 

Doutor Antônio Tassis Gonzáles, entre a rua Marechal Floriano e Dom Pedro, como todos 

podem visualizar aí no telão (exibição de imagem através da televisão). Nós estivemos visitando 

este local durante..., também durante a campanha, né, Vereador Zair Molon, quando nós estamos 

mais próximos da população, também nós detectamos algumas necessidades que nem sempre 
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eles nos comunicam, mas nós mesmos percebemos, né? É uma rua bastante movimentada e, 

além da grande quantidade de fluxos de veículos, né, eles descem em alta velocidade nesta rua, o 

que ocasiona também..., oferece risco aos moradores dessa localidade, as crianças, 

principalmente, porque elas não têm pátio aí muito grande para poderem brincar, próximo as 

suas casas e elas brincam na rua mesmo. Então nós precisamos oferecer um pouco mais de 

segurança a esses moradores e nós solicitamos a instalação de uma lombo-faixa, porque uma 

sinaleira ali, além de penalizar, que não é o intuito, né, e a lombo-faixa ela faz aí também o 

trabalho, além de garantir a segurança, né, ela..., ela garante que essas crianças fiquem bem mais 

protegidas. Então a gente solicita essa instalação, dentro da possibilidade, né, deste mandato, ou, 

enfim, no próximo mandato do próximo prefeito, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete 

Gaio Conte. Com a palavra Vereador Claudimir Kremer. 

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

Vereadoras, pessoal que está acompanhando nós aqui nessa sessão, pessoal que está assistindo 

nós em casa pelo Facebook. Quero dar os parabéns também aí aos novos vereadores que estão 

aqui hoje, que..., parabéns a eles hoje que, o ano que vem, eles..., nós vamos ficar assistindo eles 

fazer esse trabalho que nós estamos fazendo. Eu indico ao Prefeito Municipal a construção de 

uma lombo-faixa na rua das Rosas, em Nova Roma, em frente ao Piky Lanches. A maioria 

conhece aí, um restaurante aí de Nova Roma. É bastante movimentado, onde que tem crianças, 

crianças sempre saindo do seu estabelecimento, saem na rua e o pessoal, que nem o Clodo falou 

esses dias atrás, não sabem controlar a velocidade, né, Clodo? Hoje em dia, o trânsito, o pessoal 

vê uma reta, acham que podem usar toda a velocidade do seu carro. E aí a gente está..., está 

sendo pavimentado uma rua aí que, ao longo dessa rua das Rosas, em Nova Roma, está sendo 

feito um asfalto e ela vai ter uma extensão maior ainda pra pegar velocidade desses carros. Então 

nós temos que inibir essas partes aí que o pessoal..., não venha acontecer um acidente aí com as 

pessoas dessa área aí. Então só quero indicar ao Prefeito aí pra nós fazer essa lombo-faixa o 

quanto antes, né, pra nós termos um..., logo, uma visão aí pra que não aconteça nenhum acidente 

aí pras pessoas que aí sempre participam aí nesse..., nesse restaurante aí, no Piky Lanches, em 

Nova Roma. No mais era isso aí, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Claudimir. 

Encerradas as inscrições para o Pequeno Expediente, passamos então ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Retiro, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Dando sequência então, Vereador 

Zair Molon. 

VEREADOR ZAIR MOLON: Senhor Presidente, Nobres Colegas Vereadores, Vereadora, as 

pessoas hoje aqui que nos prestigiam. Um cumprimento aqui a Silvana De Carli, o Tonet, o 

Silvio Gasperin, que são dos Progressistas. Cumprimento a imprensa escrita, a imprensa falada. 

Cumprimento as demais pessoas que hoje nos prestigiam. Senhor Presidente, eu recebi muitos 

questionamentos por que que eu não concorri de novo a essa eleição. E aí eu disse pro pessoal: a 

gente precisa é dar um tempo. E eu fui buscar alguma..., alguma coisa que me inspirasse, né, 

desse tão importante que é o tempo. Às vezes, a gente não se dá por conta. Então, como nós 

estamos em tempo de pandemia e várias situações, tá, eu vou falar um texto aqui que é dum 

escritor desconhecido aqui, mas eu acho que tem muito a ver comigo e com os Nobres também. 

Então: Tempo de Solidariedade. São mensagens positivas. O Tempo. Há um juiz chamado 

tempo, coloca tudo em seu devido lugar, sem exceção. Cada rei em seu trono, cada palhaço no 
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seu circo e cada fantasma em seu castelo. Cada um receberá o que semeou. Tudo o que você 

pensa, voltará para você mesmo. Mesmo que, alguns casos, tenham a sensação que isso levará 

um bom tempo. No final, a verdade prevalece e floresce sobre a lama. Você precisa apenas ter 

paciência. Todo nosso ser leva um tipo de linguagem. Isto tem impacto a todos que nos rodeiam. 

Todos somos livres para fazermos o que quisermos, mas ninguém poderá se livrar das 

consequências futuras. Porque, cedo ou tarde, esse juiz, o tempo, dará razão para quem o tem. 

Por isso, faça com que seus atos digam mais do que suas palavras; que sua responsabilidade seja 

um reflexo da sua essência e consiga, também, sempre lutar para ter bons pensamentos. Nunca 

duvide da capacidade que o tempo tem a oferecer. O que você merece e o que, mesmo que você 

não acredite, o tempo é um juiz muito sábio! Jamais dará sua sentença de imediato, mas sempre 

dará razão à pessoa certa. O tempo é tão sábio que apenas não te julgará pelos seus atos, e te 

ensinará grandes lições; te ensinará que a tristeza passa e que nada dura pra sempre; te ensinará 

que a experiência que você adquire com o passar do tempo te ajuda a amadurecer e crescer; te 

mostrará que os amigos de verdade se contam com as linhas das mãos e, dessa forma, o Tempo é 

professor e bem cruel! Primeiro, aplica a prova e, depois, ensina a lição. O tempo te mostra que 

vale a pena, e que não vale a pena; quem realmente se importa e quem jamais deixou de se 

importar; quem acredita em você e quem nunca acreditou. Quem acredita em você e nunca 

acreditou, de novo. Valorize aqueles que permanecem ao seu lado nas dificuldades, porque, nos 

bons momentos, qualquer um pode estar. Valorize! Não perca tempo correndo atrás de pessoas 

que não te valorizam. Saiba que o tempo acaba um dia, que é um recurso muito valioso. Então 

aproveita a oportunidade que possui sem se importar com quão pequena ela seja, mas não deixe 

que as oportunidades perdidas te atormentem. Porque, se você semeou o amor, alegria, que é o 

meu caso, o tempo já está te proporcionando novas oportunidades. Muitas vezes, as coisas não 

acontecem como nós desejamos, acontecem como o tempo deseja. Valorize o tempo, que passa e 

jamais voltará. O tempo é vida. O tempo põe tudo em seu lugar. Valorize o tempo, que jamais 

voltará. Reinvente-se, faça a coisa acontecer. Então essa é uma mensagem que eu me inspirei. 

Por isso que eu dei meu tempo. E eu vi que meu tempo era muito precioso. E eu só ganhei com 

esse tempo. Então é isso que eu passo, Presidente. Também, gostaria de lembrar, para a história 

do município de Flores da Cunha, sobre o Casarão dos Veroneses, que, entre as pessoas que se 

dedicaram a uma longa história, quase 40 anos, desde o tombamento, nos projetos, na busca de 

recursos, e nem sequer mereceu o seu nome na placa de inauguração! Quero prestar uma 

homenagem a Floriano Molon, para que fique registrado nos anais dessa Casa. Foi um lutador, 

foi buscar recursos, tanto na Keko, como na Florense. Está aqui o nosso presidente, Vereador 

Ademir Barp, tá, sabe do que ele lutou. E realmente eu quero homenagear ele, tá, hoje, que fique 

registrado aqui como homenagem a esse grande lutador e que Otávio Rocha deve muito. O meu 

presságio, Claudete, saiu fumaça branca. Agradeço então, em nome de..., dos Progressistas, a 

comunidade florense, a confiança que a comunidade, o povo demonstrou, com a humildade dos 

nossos candidatos, a transparência, a vitória com organização, Senhor Presidente, sem foguetes, 

todo mundo de máscara. A gente poderia estar..., poderia estar deixando a cidade ao, à fumaça. 

Mas não! A gente respeitou a comunidade, sem barulho, fizemos uma comemoração calma, tudo 

tranquilo. O resultado mostra ao povo a renovação. Flores da Cunha começa um novo ciclo. 

Então dou os parabéns aqui aos candidatos que hoje estão aqui representando, alguns esteve aí e 

que realmente trabalharam, tá, e não se expuserem as mais. Aproveito a oportunidade, também, 

Senhor Presidente, tá, para que, durante o processo, o processo de transição do Executivo, deixar 

também registrado, com falou e declarou o candidato Fera, que estaria disponibilizando de todos 

os projetos em andamento, tá, de futuras obras e demais projetos que tem para que, no próximo 

prefeito, agora em janeiro, nos dê esses projetos pra, assim, facilitar, né, facilitar toda a 

transação, a gente vai diminuir o custo. Se esses projetos estão aí, gostaria de lembrar ao Prefeito 

ou quem vai fazer a transição que realmente coloque à disposição para o nosso prefeito. Isso vai 

ter menos custo. Não precisa ter licitações, não precisa encarar novos engenheiros, arquitetos 
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pras próximas, futuras obras. Então que esses projetos que tramitam cheguem e que o próximo 

prefeito possa investir em outras..., outras secretarias, em outras obras, tendo um custo mais 

baixo. Então dou os parabéns aí toda a executiva e o próprio Fera, que foi candidato e nos 

colocou essa..., essa oportunidade de estar nos dando os projetos já feitos. Então agradeço 

também. Também falo e fico muito surpreso, Presidente! Eu sempre tive respeito com essa Casa 

e muitas vezes vim aqui, fui candidato, pré-candidato vereador 2012, 2016, trabalhei 

humildemente, tá, e com..., sempre fazendo a minha campanha boca-a-boca, olho-a-olho, casa-a-

casa, tá, mas fico surpreso ao ouvir a imprensa divulgar que candidatos a vereador estariam 

sendo julgados pela Promotoria, mais inquérito policial sendo investigado por compra de votos, 

favorecimento ilícito, o qual a população se deu por conta e respondeu nas urnas. Então eu fico 

muito indignado. Eu era um frequentador muito grande, tinha muito respeito por essa Casa, tá, e 

eu fico surpreso que em Flores da Cunha ainda nós temos que ouvir isso, tá? Então que essa 

justiça seja feita. E também quero agradecer e dar os parabéns, né, ao Prefeito Lídio, toda a 

Secretaria de Obras, tá, pela abertura do valo, não sei como vocês querem interpretar, queiram 

interpretar, o valo, o canal do esgoto, tá, lá próximo às garagens da Prefeitura, na rua Ernesto 

Segundo Bertolini. Fizeram um trabalho de limpeza. O bairro Granja União agradece. Uma das 

reivindicações mais antigas do bairro, desde que ele surgiu. Esse valo, esse esgoto, esse rio, tal 

como muitos chamam, tá, ele transbordava nos terrenos próximos aí. Cada chuva que dava, 

transbordava. Havia um desassoreamento de toda a água, todo esgoto, de todo o lixo, ficava 

naquele terreno baldio, abaixava a chuva, diminuía, aquilo ali ficava ali com cheiro. E o bairro, e 

a comunidade, e os moradores reivindicavam. Então eu quero agradecer sim ao Prefeito, por essa 

bela obra, por essa limpeza que ele fez aí, tá, através da Secretaria de Obras, e aqui menciono a 

dedicação do Secretário de Obras também, o Elio Dal Bó, por ter feito essa atividade. E tomara 

que, nos próximos anos, ou a partir de amanhã, tá, que esse valo, esse canal, que escoa todo o 

esgoto de Flores da Cunha, seja canalizado. A gente batalha aqui, eu vi vocês falarem várias 

vezes, e foi uma das..., do que mais foi mencionado durante a campanha política, referente a 

Corsan, ao tratamento das águas e tratamento de esgoto. Aí, Presidente, nós temos três poços 

artesianos. Talvez, os principais poços artesianos que trazem a água subterrânea pra população 

de Flores da Cunha e, justamente nos três poços, ao lado, tem toda essa canalização de todo o 

escoamento das águas da cidade de Flores da Cunha. Talvez, lá, 70% de todas as águas, tudo 

passa por aí. Então que o próximo prefeito, ou, talvez, agora mesmo, né, que a Corsan realmente 

abra os olhos e que a gente consiga cobrar, que a Casa Legislativa cobre esse futuro tratamento 

desse esgoto de Flores da Cunha. Então dou os parabéns ao Prefeito, por ter feito essa obra. 

Vinte anos de reivindicação de todo aquele bairro lá, né? Quem mora lá, sabe o quanto ruim é. E, 

quem passou por lá, sabe o que ele..., eles fazem. Agradeço então, tá, por os votos da população 

ao meu Colega Vereador. E digo a vocês, tá, eu estou me despedindo hoje da tribuna, como 

Vereador. Faltam ainda dois, um mês, né, não sei se eu estaria assumindo ainda, né? Mas o César 

deverá estar voltando a semana que vem. Então agradeço a vocês, agradeço a todos os eleitores, 

como suplente, né, Silvio? Como suplente, estou aqui, assumi a Câmara. Então o tempo dirá se 

tu vai assumir ou não. Calma, que vai dar tudo certo. Só o tempo dirá. O tempo é valioso. Então 

tu, como suplente, talvez, tu tenha condições também, como eu assumi várias vezes aqui. E 

agradecer a vocês, tá? Desculpa aí, talvez, algumas palavras a mais. Mas é alguns sentimentos 

que a gente tenta, tá? Às vez em quando tem que largar mesmo, né, Scarmin? “Meterli fôra”, né? 

Não dá pra “tenherli rento”, tá? E, coo dizia meu amigo e vereador Feio: Por favor! Muito 

obrigado, pessoal! Era isso, Presidente. 

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

Finalizando as inscrições na noite de hoje, Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente João Paulo Tonin 

Carpeggiani, Senhores Vereadores, vereadores eleitos, o Diego Tonet, a Silvana De Carli, 
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também os suplentes de vereadores eleitos para a próxima legislatura, o Paulo, o Silvio aqui 

presentes. Uma sessão das mais esperadas do ano, né, pós eleições municipais. Definitivamente, 

não sou vidente! Meus presságios não se confirmaram. Nessa profissão, eu não teria sucesso! A 

noite da eleição pertence ao vencedor. Os partidários esperam, ansiosamente, o primeiro 

pronunciamento do prefeito eleito. Mas, na verdade, o discurso que confirma mais firmemente a 

força da democracia é a dos candidatos derrotados. E ambos, Ernani e Fera, foram grandes 

ontem, ao reconhecer que a onda da mudança foi acolhida por Flores da Cunha e César Ulian foi 

eleito prefeito do nosso município. Penso que, ao aceitar a derrota, quem não foi escolhido nas 

urnas, se compromete, publicamente, em apoiar o novo prefeito, pois reconhecem a legitimidade 

das eleições e entendem que apoiar as boas ações são importantes para o benefício de todos. 

Colocar o município acima do partido político, nessa hora, é fundamental para garantir que ações 

adequadas aconteçam. Num primeiro momento, não gostamos muito do resultado, é óbvio! 

Porque cada um torce pelo seu candidato que está apoiando. Mas é nosso dever aceitar o 

resultado. Fazê-lo é um ato de respeito à vontade da população florense; um ato que faz parte da 

nossa responsabilidade enquanto líderes partidários, enquanto integrantes de agremiações 

políticas. O povo florense falou, e falou claramente! Existe um trabalho importante a ser feito 

pela nossa gente, nem tudo está correto, há muito para melhorar e por fazer. A população 

mostrou isso nas urnas e Flores da Cunha tem sempre de vir em primeiro lugar. Portanto, como 

cidadãos, devemos apoiar o novo prefeito eleito e desejar-lhe o melhor. Ontem, pela manhã, 

enviei mensagem de boa sorte aos três candidatos e, hoje, liguei pro César Ulian, para 

parabenizá-lo por ter sido eleito o próximo prefeito do município. Município este, tenho a 

certeza absoluta, que todos os candidatos amam. Por isso colocaram seu nome à disposição. 

Reconhecemos que é uma competição, é difícil para quem não sai vencedor. Mas o sucesso do 

César, por si só, impõe meu respeito por sua habilidade e perseverança. E o fato de ele ter 

conseguido fazer isso, inspirando a esperança de tantos florenses, é algo que admiro 

profundamente e o elogio por alcançar. Esta foi uma eleição histórica! Não por somente ter 

derrotado a continuidade de um governo, ou por ter derrotado o retorno de um ex-prefeito, que, 

diga-se de passagem, fez uma campanha limpa, honesta e tinha um projeto no qual 

acreditávamos, mas também pela habilidade de agregar e unir. Desejo que o César seja um 

prefeito de sucesso para todos os florenses, principalmente, para aqueles que mais precisam. Este 

não é o resultado que queríamos ou pelo qual trabalhávamos, né, Pedro? E lamento não termos 

vencido esta eleição, pelos valores que compartilhamos e pela visão que temos para nosso 

município. Mas sinto orgulho e gratidão por esta campanha maravilhosa que construímos juntos 

com o Ernani e com a Paula! Essa campanha ética, respeitosa, de superação e cheia de energia! 

Parabenizo ao César e Márcio, prefeito e vice-prefeito eleitos para a gestão 2021/2024 e aos 

nove vereadores que ocuparão uma vaga no Legislativo, com a responsabilidade de 

representarem os anseios do nosso povo, o Carlos Roberto Forlin, o Guga Forlin, do MDB; ao 

Diego Tonet, aqui presente, do PP; ao Vitório Francisco Dalcero, Diretor Vitório, do MDB; ao 

Clodomir José Rigo, reeleito, Clodo Rigo, do PP; ao Horácio Natalino Rech, Horácio Rech, do 

PSB; ao Ademir Antonio Barp, reeleito, Ademir Barp, do MDB; a Silvana De Carli, do PP; ao 

Luiz André de Oliveira, o Luizão, do Republicanos; e ao Angelo Antonio Boscari Junior, o 

Mestre Jesus, do PDT. Também, já avisadas as bancadas, estarei protocolando, durante essa 

semana, Moção de Congratulações aos eleitos para o Executivo e Legislativo florense e convido 

todos os Vereadores para que assinem conjuntamente essa moção durante a semana. Os eleitores 

foram às urnas. As eleições terminaram. Os resultados foram divulgados. Alguns venceram. 

Outros não conseguiram alcançar os seus objetivos. Agora é hora de comemorar a vitória, ou 

refletir a respeito do que não saiu como era esperado. Passado esse momento, cada um deve 

continuar com seus afazeres e deixar um pouco de lado os confrontos políticos. O pior que 

poderia ocorrer seria olhar com rancor os vencedores e com desdém os perdedores. O prefeito 

deverá, agora, governar para todos os florenses. Muitos florenses estão felizes. Outros, não 



 

Anais 2.602, da Sessão Ordinária do dia 16 de novembro de 2020. 367 

muitos. Mas assim funcionam as eleições. Essa é a natureza da democracia. Ela é dura. Às vezes, 

duvidosa e barulhenta. Não é sempre inspiradora. Às vezes, você perde um argumento. Às vezes, 

você perde a eleição. É assim que a política funciona. Nós tentamos convencer as pessoas de que 

estamos certos e então as pessoas votam. E, se perdemos, nós aprendemos com nossos erros, 

fazemos algumas reflexões, sacudimos a poeira, nos erguemos e voltamos para o jogo. Tomara 

que os vencedores e perdedores vejam assim o resultado das eleições florenses. Que acima dos 

seus interesses políticos, pessoais, mirem os interesses dos cidadãos. Os homens passam. Os 

partidos desaparecem. As ideologias se transformam. Mas as próximas gerações, mesmo sendo 

compostas, obviamente, de pessoas diferentes, serão sempre de florenses. Falava nas Explicações 

Pessoais da última sessão que a alternância no poder é salutar para todas as sociedades. Que 

assim seja! Encerro com uma mensagem, de Wandy Luz. “Alguns momentos chegam em nossas 

vidas como bênçãos, outros como lições. Alguns momentos chegam vestidos das orações que 

fizemos com todo clamor, outros chegam vestidos das experiências que precisamos ter. Bom ou 

ruim, tudo que chega, chega, especialmente, para que a pessoa que você tanto deseja se tornar 

aprenda, cresça e alcance um degrau a mais na escada da evolução de nossa existência. Receba 

os desafios com confiança. Preze pela honestidade, pela verdade, e não tenha medo de ouvir seu 

coração. E, quando seu espírito enfraquecer, alimente-o com gratidão. Acolha todas as 

situações com amor e jamais esqueça que a vida é uma experiência de aprendizado. Enquanto 

estiver aprendendo, estará, verdadeiramente, vivendo”. Muito obrigada, pela atenção de todos. 

Tenham todos uma boa semana. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereadora 

Claudete. Encerradas as inscrições da noite de hoje, passamos ao intervalo de cinco minutos para 

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

ORDEM DO DIA 

Está em pauta o Requerimento nº 078/2020, que requer abono de falta do Vereador Clodomir 

José Rigo da sessão ordinária do dia 03 de novembro de 2020, conforme artigo 70 do Regimento 

Interno, por motivo de saúde, conforme atestado médico em anexo. Desde já, passo a palavra a 

Vossa Excelência, Vereador, para prestar as suas justificativas. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Conforme foi lido pelo 

Senhor, eu peço aos Colegas que avaliem por eu não poder, ter podido estar presente aqui no dia 

03, na sessão ordinária, por motivos pessoais, motivo de doença na família, comprovando através 

do atestado médico. Então eu peço aos Colegas que, se puderem, que votem favorável a esse 

requerimento. Obrigado, Senhor!  

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

Vereadores que forem favoráveis votem sim, os contrários votem não. Peço a gentileza que 

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Requerimento nº 078/2020 aprovado 

por unanimidade.   

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

Projeto de Lei nº 062/2020; para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos 

e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 061/2020 e o Projeto de Resolução nº 003/2020. 

Passamos, então, às        

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Obrigado, Senhor Presidente; Nobres 

Vereadores, Vereadora que está aqui, a Vereadora Claudete; muito boa noite aos novos 

vereadores eleitos que estão aqui presente, em especial Silvana De Carli, continuamos ainda com 

uma mulher apenas nessa Casa representado, mas por conhecer o seu trabalho, saber da sua 
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experiência sei que teremos mais uma mulher bem representada nesta Casa. Gostaríamos que 

tivéssemos mais, né, para isso há algumas mudanças eleitorais elas foram aprovadas, mas 

parabéns. Parabéns, Silvana. Diego Tonet que também está aqui nessa noite, parabéns pela 

votação. Temos nossos Colegas Vereadores que se reelegeram aí, Barp, meus parabéns. Sabemos 

da dificuldade dessa campanha, especialmente numa reeleição. Vereador Clodo, o Vereador 

Clodo que ontem, à noite, passou lá em casa, me deu o prazer da sua caravana lá na frente de 

casa. Me pegou tirando as placa ainda, né, Clodo? Parabéns, Clodo. Parabéns pela 

representatividade. Ao Silvio, suplente de vereador que está aqui presente, parabéns pela 

votação. O jornal O Florense, a todos que nos prestigiam nessa noite, todos que trabalharam 

nessas campanhas, que foram votar, tiveram o seu nome à disposição aí o, o Vereador Pedro 

também que está como suplente também, meus parabéns, Vereador Pedro. O que podemos dizer 

dessa campanha? Realmente as falas, estamos ainda assimilando, né, fazendo assimilações dessa 

campanha e isso é a democracia, nem sempre ela é justa, né, cada um vai fazer a sua avaliação. 

Todos trabalharam, todos foram pra rua. Eu tive o prazer e o privilégio de ter estado, né, nessa 

campanha buscando voto junto com as pessoas e tivemos uma recepção fantástica, tivemos uma 

aceitação muito, muito, muito boa, mas a urna é, a urna é a urna, né, e temos que reconhecer a 

vantagem, a boa eleição. Quando os Colegas aqui comentam de eleição limpa, eu acho que a 

gente teria que se especificar o que que é, o que é eleição limpa e o que que é eleição suja. 

Porque parece que nós fizemos a campanha limpa e os outros fizeram a campanha suja, eu acho 

que houve situações e a gente precisa sempre deixar bem claro isso. Falei aqui semana passada 

que todos os três candidatos tinham uma grande competência para administrar, nenhum dos três 

eram desfavoráveis, vamos assim dizer, cada um deles tinham boa vontade, tiveram as suas 

propostas e a comunidade aceitou, acolheu uma proposta aí do nosso colega vereador César, que 

também hoje, à tarde, já tive parabenizando ele assim como também o Márcio, o vice... 

Declaração de Líder depois, Senhor Presidente.  

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

a palavra Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu também vou na mesma 

linha do Vereador Samuel, parabenizar aqui primeiro meu Colega Barp por ter também 

conseguido segurar a vaga juntamente comigo aí, pra que nós possamos trabalhar juntos no 

próximo mandato. Deixar os parabéns pra Silvana, pro Diego. O Diego está um pouco assustado, 

mas com certeza a Casa oferece todas as condições pra vocês fazerem um ótimo trabalho. Ao 

Silvio, suplente. Dizer assim, Vereador Samuel, que a, que essa eleição foi muito atípica, né? 

Uma eleição muito diferente, uma eleição difícil, a caminhada era difícil, principalmente pros 

candidatos a prefeito e a vice. Vereador é mais, mais confortável, porque o vereador vai na sua 

região, na sua, nos seus conhecidos, mas prefeito e vice roda todo o município, né? Todos os 

três, as três coligações tinham excelentes projetos e o que eu quero dizer é que talvez o César e o 

Márcio conseguiram apresentar melhor o seu projeto, esse foi o diferencial. Projeto as três 

coligações tinham. Eu não tive oportunidade de ler o projeto da, das outras duas coligações, só 

acompanhei o projeto nosso do Progressista, projeto do César e do Márcio, mas talvez, talvez 

não, tenho certeza, a grande diferença foi a forma como o César e o Márcio e toda a nossa equipe 

conseguiu apresentar o nosso projeto pra população. População aceitou, nos ouviu e a resposta 

foi dado ontem. Uma eleição tranquila, não tivemos praticamente nenhum caso, a democracia foi 

exercida em todo o município, em todas as urnas, isso que é o importante. Sempre numa disputa 

há vencedores e vencidos, e o importante foi o reconhecimento das coligações e dos prefeitos 

que foram derrotados nas urnas. Então isso é, não é questionável. Eu volto a repetir, quem 

venceu teve méritos pela maneira como conseguiu apresentar o seu projeto para a população. 

Sem comício, sem reuniões, de uma maneira cara a cara que foi talvez o aspecto mais importante 

dessa, dessa caminhada, né? Ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas e podendo 

transmitir olhando no olho de cada pessoa. Então eu quero aqui parabenizar toda a equipe nossa 

Progressista, da coligação, Republicanos, Patriotas e, principalmente, ao César, nosso prefeito 
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para 2021 e ao Márcio Rech, vice-prefeito, pela excelente votação que fizeram ontem. Obrigado, 

Presidente! 

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

palavra Vereador Zair Molon. 

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

pessoas aqui que nos prestigiam, e agora tem a presença do senhor, mais o Luizão chegou agora, 

né? Acho que é, né, Luizão, com a máscara, né? Está difícil de reconhecer as pessoas, antes não 

tinha reconhecido o Diego também. Parabéns, Luizão, pela bela campanha que tu fez, né, e nosso 

futuro vereador aqui na Câmara, tá? Também parabenizar, né, o nosso prefeito César, o nosso 

vice Márcio pela bela campanha. Os guris, como eram chamados, os guris eles ganharam, eles 

foram eleitos. Então que em 2021 os guris vão administrar o município de Flores da Cunha. 

Como lá em 2012, 2013, quando fui vereador, o meu amigo Feio dizia, o guri vai administrar e 

vai fazer um ótimo mandato, 2012 isso, quem estava aqui sabe, quem participava das, das 

sessões sabia que o guri era o prefeito. E agora vou dizer, os guris são os prefeito e eles vão 

administrar bem o município e vão saber representar bem toda a população. Vão dar respeito aos 

seus 9.903 votos, uma estupenda de uma votação. Isso deverá ficar marcado pra muitos anos. E 

parabenizar também ao meu Colega Clodo. Parabéns, Clodo, tu realmente tu fez um belo 

trabalho na tua comunidade. O teus 562 votos, tá, isso lembra que por às vezes tu me dizia não 

consigo, mas tu conseguiu, tá? Parabéns e tenha um ótimo mandato agora 2021 até 2024. Ao 

meu colega lá de, de Otávio Rocha, Ademir, parabéns, Ademir. Tu me dizia que era difícil, mas 

eu dizia o tempo dirá, o tempo vai dizer. Então pra vocês também colegas Progressistas, Silvana, 

Diego, tá, vocês vão ter o tempo de vocês também, tá? Dois mil e doze, 2016 vocês estavam 

lutando e hoje vocês conseguiram. O que me chamou a atenção na abstenção, 4.027 abstenções. 

É bastante gente que teve algum motivo aí, tá? E a renovação está aí, a transparência está aí e a 

transparência na relação elegeu o nosso prefeito César Ulian e o Márcio Rech. Então parabenizo 

todos, muito obrigado por estar aqui e até mais, até em breve, tá? Obrigado, Senhor Prefeito, e 

boa semana a todos e uma ótima 2021!   

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

Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente! Cumprimentando 

novamente os Colegas Vereadores, Vereadora, à imprensa, os servidores da Casa. Também 

fazendo coro aos Colegas que me antecederam, gostaria de cumprimentar primeiramente o meu 

Colega Clodo pela reeleição. O respeito é recíproco, Clodo, você sabe disso, que há anos que a 

gente está nessa Casa e ele sempre emperrou o respeito entre nós vereadores. Um especial 

também aos eleitos, o Diego Tonet, a Silvana De Carli, o Luizão. Suplente, o Paulo Dullius, 

Paulo Dullius, o Valdecir Dullius, o, o Gasperin. O Paulo, ele já saiu? Muito bem, desculpe. Ao 

Gasparin. É difícil, né, Gasparin, mas você vai vim nessa Casa também como suplente e vai 

participar conosco. Em especial também ao prefeito eleito nosso, agora prefeito César Ulian, 

nosso colega, que no dia de ontem, dia da eleição municipal recebeu a maioria dos votos para 

prefeito de Flores da Cunha. Sendo assim, a partir de 1º de janeiro de 2021 estará à frente do 

Executivo flores-cunhense, será nosso prefeito. Parabenizar também seu vice, o Márcio Rech, e 

um bom trabalho e sucesso na condução do nosso município. Também quero agradecer em 

especial e preciso fazê-lo, agradecer ao colega e amigo Moacir Ascari, o Fera, pela luta e garra 

demonstrada nessa eleição. Ele muito se preparou durante anos de trabalho também nessa Casa. 

E também ao Colega Samuel, que na chapa sendo seu vice não mediu esforços na busca de 

apresentar a sua proposta ao nosso povo florense. Parabéns pela luta, Colega Samuel. A proposta 

nossa não foi atendida, a proposta do Fera não foi optada pela comunidade e optaram pelo César 

e o Márcio, e então a gente respeita e espera que façam um bom governo. Também gostaria de 

agradecer aos que me conduziram novamente a essa Casa, acreditaram no nosso trabalho nesses 

4 anos e cá estou nessa Casa Legislativa para o próximo período aqui trabalhando nessa Casa e 
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pode contar que todos, não somente os que confiaram novamente em mim como vereador, mas 

também toda a comunidade florense, a gente sabe do empenho e a gente tem esse compromisso. 

Há, há um compromisso um tanto maior agora, porque depois da, da reeleição ele se acentua. 

Então obrigado a todos que novamente me conduziram aqui, juntamente com o Colega Clodo, a 

esta Casa Legislativa. Grande abraço a todos e uma boa-noite!    

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

Com a palavra Vereador Claudimir Kremer. 

VEREADOR CLAUDIMIR KREMER: Mais uma vez boa noite pro Senhor Presidente, 

Colegas Vereadores. Estamos aqui felizes e uns tristes, né, por essa, por essa jornada aí de 

campanha quem concorreu. E tu sabe que eu fui também candidato aí 4 anos atrás, eu sei que a 

gente vai pôr o nosso nome na frente e dizer assim ó, vou pedir voto é complicado. Tem pessoas 

que é, é muito difícil a gente chegar, pedir o voto pra gente tentar fazer algo melhor pro nosso 

município. Então a gente vai pedir os seus votos e muitas vezes a gente é bastante cobrados e 

com direito também das população cobrar a gente de fazer algumas melhorias, né, é um direito. 

E sabemos que um vereador, um vereador não faz obras, né? O vereador tem que fazer, fazer as 

leis e fazer a legislação, né, pra tentar vim, trazer pro prefeito algumas melhorias e encaminhar 

pro, pro Poder Executivo pra fazer as, os seus, as suas demandas. Então sabemos que daqui 4 

anos, né, nós temos os novos prefeitos aí o César Ulian, dá os parabéns a ele e o seu vice aí pela 

nova jornada. Os vereadores que estão, vão estar representando Flores da Cunha, comunidades, 

procurar algumas melhorias pro nosso município e, e com certeza sempre tem alguém atrás 

olhando numa rede social ou presidente de bairros, alguém que esteja lá pra cobrar algumas 

melhorias, né? Então eu espero, e eu como presidente de bairro há 16 anos em Nova Roma e 

quero ficar sempre junto pra nós ainda continuar trabalhando pra nossa localidade que hoje acho 

que é a, é a segunda localidade de mais votos no nosso município é Nova Roma, né, porque 

Nova Roma tem muitos votos aí, tem bastante votos em Nova Roma. Então o pessoal que tem 

um carinho que continua olhando pro nosso lado, que venha fazendo os bons trabalhos. Quero 

agradecer também o Moacir Ascari que me deixou esses 30 dias aí no lugar dele aqui nas, 

representar a Câmara de Vereadores e peço pro nossos Colega Vereadores aí um, um muito 

obrigado aí pela, pela ajuda e de algumas coisa, que a gente começa nos primeiros dia a gente se 

fica um pouco atrasado em algumas, alguns projetos, mas ao longo do tempo a gente vai se 

acostumando, né? Então aos vereadores que vai exercer o próximo mandato aqui com certeza 

eles vão se adaptando conforme o decorrer aí do, do, do ano aí e apresentar com certeza muitos 

projetos e seguir um bom trabalho aí junto com o prefeito. Muito obrigado, Senhor Presidente! 

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

Presidência). Obrigado, Presidente! Apenas para finalizar o raciocínio, o pensamento aqui da, da 

minha fala. Cumprimentando também a presença do nosso futuro vereador eleito, Luizão, que 

está aqui. Parabenizar a todos os eleitos, né, começando pelo Luizão, o Angelo, o Angelo, né, 

que não está presente, o Horacio Rech, o Guga, o Vitório, a Silvana que está aqui presente, 

Clodo, o Barp e o Diego Tonet. Meus parabéns! Ser representante da nossa comunidade aqui é 

um privilégio que eu tive e que no próximo ano eu não estarei aqui tomando o espaço, mas 

certamente estarei acompanhando os trabalhos. Somos uma liderança, somos pessoas que somos 

envolvidas na comunidade e não vamos deixar de estar acompanhando os trabalhos tanto desta 

Casa como do Executivo. Estaremos sempre contribuindo, porque esse é o nosso papel de 

pessoas que querem cada vez mais e mais que esse município cresça. Preciso aqui deixar 

registrado um, o, um agradecimento aos candidatos a majoritária, especial ao Ernani e a Paula. 

Foi uma campanha limpa, eu, eu entendo que campanha suja é quando se toca a moral e a 

decência das pessoas, pra mim, na minha avaliação, né, e acredito que isso não houve, pelo 

menos é o que, eu não, não vi isso acontecer. Vi estratégia sim querendo vincular informações, 

mas a moral e a decência das pessoas não foram tocado, na família principalmente. Eu tive o 

prazer e o privilégio de ter a minha esposa, meus filhos me acompanhando, mostrando pra eles o 
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que é uma campanha limpa, o que é chegar nas casas das pessoas, conversar com elas, falar da 

proposta, como a abordagem e assim, e nós recebemos, fomos muito bem recebido em todos os 

cantos do nosso município. Quero agradecer também ao, ao meu parceiro, né, meu amigo Fera, 

candidato desta Casa que com certeza sente, mas está com a cabeça tranquila do dever cumprido, 

né, colocamos a nossa proposta na comunidade. A ele e a sua família um grande abraço, meus 

parabéns. Foi um prazer e um privilégio ter caminhado esse município ao lado dele. E especial 

também ao César e o Márcio. Muitas vezes a gente se via na rua aí e sempre fomos cordiais, isso 

faz a diferença, o nosso povo merece isso, propostas, merece pessoas de bem, merece pessoas 

que querem fazer a diferença. Então meus parabéns ao, ao César e o Márcio. Pessoas que a gente 

conhece, o César é nosso colega, o Márcio conheço há bastante tempo. Aos candidatos, aos 

familiares e a todos os coordenadores e apoiadores meu muito obrigado e a cada pessoa e família 

que nos recebeu. Até a próxima! Hoje é o César e o Márcio que estão aqui, no futuro espero que 

sejamos nós. Muito obrigado! Boa noite a todos!              

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

Presidência). Obrigado mais uma vez, Presidente! Na semana passada eu comentava aqui o quão 

era importante a divisão, a divisão de vereadores por área da nossa cidade, do nosso município 

inteiro, né, que talvez que se tivéssemos um vereador de cada grande região seria mais fácil pra 

trazer as demandas para o Município, né, pro, pro Executivo. Hoje aqui nessa Casa aqui, 

desculpa, nós temos 6 membros que são do interior, 6 vereadores do interior e 3 vereadores da 

cidade, né? Pra próxima legislatura vai inverter, nós vamos continuar com 3 vereadores do 

interior, eu, Vereador Barp e o vereador Horacio, futuro vereador Horacio Rech e os demais 6 

são aqui da cidade. Mas foi, foi as urnas quem escolheu. Então vai ter regiões que vão estar 

descoberta com o representantes, mas cabe a nós, os eleitos, abraçar essas regiões e buscar lá 

suas demandas e trazer até o Executivo. Quero aproveitar também, Presidente, pra agradecer 

aquelas 562 pessoas que mais uma vez confiaram na minha pessoa, que me apoiaram, me 

mandaram mensagem, foram nos amigos, nos parentes pedindo votos nas pessoas que a gente 

não conseguia chegar. Então eu quero agradecer de coração a todas essas pessoas. Dizer assim, 

que eu vou redobrar o meu trabalho pra conseguir atender ao objetivo dessas pessoas que nos 

confiaram os seus votos. Também aqui, ainda em tempo, quero parabenizar Luizão. Grito do 

povo, né, Luizão? Também o vereador que ontem foi eleito junto com a nossa coligação. Então 

dizer mais uma vez a todos os eleitos meus parabéns pelo trabalho de cada um, cada um fez por 

merecer a sua votação. Desejar uma boa semana a todos e uma boa-noite. Obrigado!    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Clodomir José 

Rigo. Encerradas, então, as manifestações pessoais, passo, então, aos Informes da Presidência. 

Gostaria, antes de mais nada, a cumprimentar todos os eleitores e eleitoras do nosso município 

pelo verdadeiro espetáculo que foi na data de ontem, uma eleição limpa, uma eleição justa, 

dentro dos princípios de legalidade, de moral, de respeito. Acho que quem sai ganhador, além 

dos ganhadores, mas acima de tudo é a nossa comunidade pela beleza que foi esse pleito. Então 

deixo aqui parabéns a toda a nossa comunidade. Também quero aqui lembrar os mais de 100 

candidatos a vereadores desta eleição, um número muito maior do que da última eleição que nos 

trouxe até aqui. Nós éramos em 71 candidatos, este ano eram 103 candidatos pedindo votos nas 

ruas, o que é um número por si só bastante maior e a dificuldade só aumentou. Certamente, 

aliada com os tempos adversos da pandemia, tornaram mais árdua a tarefa de serem eleitos. Mas 

quero aqui deixar registrado os parabéns a quem conseguiu e, também, quem não conseguiu. 

Porque, sobretudo, o mais importante é ter coragem de colocar o seu nome à disposição. E vocês 

o fizeram com maestria. Quem não foi eleito, certamente, terá uma oportunidade, né, através da 

suplência, de assumir uma vaga aqui. Então quero deixar registrado, na noite de hoje, meus 

cumprimentos, novamente, aos vereadores aqui presentes, ao Diego Tonet, a Silvana De Carli, 

Silvinho, né, suplente, ao Valdecir, que estava presente, também ao Luizão, que não conhecia 

pessoalmente, é um prazer, seja bem-vindo na noite de hoje também aqui nesta sessão. E 

esperamos que agora, nas próximas sessões, os vereadores, os novos vereadores vão estar aqui 
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também, prestigiando, se inteirando dos assuntos, assim como nós fizemos há quatro anos atrás. 

Eu quero, também parabenizar aos Colegas que foram reeleitos. Vereador Ademir Barp, meus 

parabéns, né? Mais um mandato, representando toda a comunidade do travessão Carvalho, 

Otávio Rocha, o terceiro distrito, né? E Vereador Clodo também, pela bela votação. Desejo 

sucesso a ambos, juntamente com a nova legislatura. Serão sete novos vereadores que, a exemplo 

do que foi a nossa eleição em 2016, que tivemos uma renovação de quase 90%, praticamente, 

oito novos vereadores, a sina se repete, sete novos vereadores, um índice de renovação de 78%. 

É bastante grande! E acho que isso é só salutar pro processo democrático, pra nossa democracia. 

Novas lideranças vêm e, como tudo na vida, como disse na semana passada, é efêmero, nada é 

pra sempre, o tempo se encarrega, né, Vereador Zair, como bem disseste de, né, enfim, de 

organizar tudo, né? Então torço, sinceramente, para que todos façam um excelente mandato. A 

nossa população, certamente, merece. Eu quero parabenizar, também, Vereador Samuel, pela 

coragem, pela garra, pela destreza, junto com o Vereador Fera, nosso Colega também, que estava 

pleiteando uma vaga no Executivo. Parabéns, pela coragem, pela sinceridade também e pelo 

projeto que foi apresentado à comunidade. A exemplo do que também foi feito pelo ex-prefeito 

Ernani, pela Paula, né, Vereadora Claudete. Foi uma eleição desafiadora, três candidatos, né? 

Três projetos, bem-dito pelo Vereador Clodo e um deveria ser escolhido, né, um foi escolhido 

pela nossa população. E torcemos agora, a partir de agora, o Colega Vereador César será nosso 

prefeito. Na condição de Presidente dessa Casa, hoje, pela manhã, encaminhei uma mensagem a 

ele, desejando sucesso, felicidades e, sobretudo, sendo cordial e sincero na maneira que espero, 

sinceramente, e tenho..., melhor que isso, tenho certeza absoluta que ele fará um excelente 

mandato, fará tudo o que estiver ao alcance dele para fazer um mandato a altura do que a nossa 

população merece. Então, desde já, registro aqui os votos de sucesso, tanto a ele, quanto ao 

Márcio e que sejam muito felizes na Administração Pública nos próximos quatro anos. É uma 

alegria pra nós, enquanto Casa Legislativa, poder ter tantos bons nomes à disposição e tantos 

nomes que saíram destas fileiras. Quero rogar então ao nosso Pai Celestial que ilumine a todos, 

ilumine esta Casa, ao prefeito César, ao vice-prefeito Márcio. Que todos vocês sejam interpretes 

da nossa vontade popular pros próximos quatro anos. Na última sexta-feira, eu estive presente, 

também, na formatura da XXXVIII turma de Chef de Cozinha Internacional UCS/ICIF, 

representando esta Casa. Então, mais uma vez, uma turma de 10 formandos, trazendo pessoas do 

país inteiro pra conhecer o nosso município, ficaram por 30 dias num curso intensivo no nosso 

município, conhecendo a nossa comunidade e é um dos grandes..., das grandes virtudes que nós 

temos aqui, dispor de tal..., de tal magnitude, uma escola desse tipo, que leva o nome do nosso 

município adiante. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar a todos os Colegas Vereadores, ao 

público presente e todos que nos acompanham, na próxima quinta-feira agora, nós teremos uma 

audiência pública para o Projeto de Lei nº 059/2020, que estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Flores da Cunha para o exercício de 2021, quinta-feira, às 17:00 horas, no plenário 

desta Casa. Será transmitida também ao vivo pelo nosso canal do Youtube. Quero deixar, 

também, por fim, nosso agradecimento a dois Colegas que hoje se despedem, Vereador Zair 

Molon, que auxiliou nos trabalhos, né? Zair, obrigado, pela presença, pela tua dedicação sempre. 

Volta lá pra Otávio Rocha, com..., vai..., tem muitos projetos pela frente, com certeza, né, e vai 

se dedicar aos seus projetos profissionais e desejo sucesso nessa nova etapa. Ao Vereador 

Claudimir, também, que vai estar sempre parceiro da população lá em Nova Roma, né, como 

presidente de bairro. Espero também que tu seja muito feliz na tua continuidade do teu trabalho 

lá, que, certamente, a comunidade te apoia, né? Não é à toa que está há 16 anos à frente das 

reivindicações daquela localidade. Então receba meu muito obrigado, por ter dado a ambos o 

privilégio de conviver com vocês durante este curto período de tempo. Na próxima semana, 

teremos novamente o Vereador César e o Vereador Fera e, também, na semana que vem, me 

manifestarei a respeito das eleições. 
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Quero então agradecer a presença de todos que estiveram presentes na noite de hoje e, sobretudo, 

ao Pai Celestial. Declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 16 de novembro de 2020, às 

19h20min. Muito obrigado e tenham todos uma ótima semana. 
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