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SESSÃO 2.603 – ORDINÁRIA 

23 de novembro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 23 de novembro (de 2020), às 

18h06min. Um cumprimento especial a todos os Colegas Vereadores, Colega Vereadora, aos 

vereadores eleitos aqui presentes, público presente, profissionais da imprensa, comunidade que 

nos prestigia através das mídias sociais no nosso canal no Youtube, sejam todos bem-vindos na 

noite de hoje! 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

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

dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP:  

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 114/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 023/2020 e informa que o 

servidor que exercia os serviços de limpeza na área central de Otávio Rocha exonerou-se e que 

foi contratado de terceiro para evitar a descontinuidade do serviço, em atenção ao requerimento 

nº 072/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte; e que, tão logo se efetive a retirada 

da estrutura da oficina antiga da Prefeitura, serão entregues os terrenos para os proprietários, em 

atenção ao requerimento nº 073/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte; encaminha 

cópia da autorização da retirada das árvores localizadas na rua Ernesto Segundo Bertolini, em 

atenção ao requerimento nº 074/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte; e coloca os 

registros das obras constantes nos arquivos da Secretaria de Obras e Viação à disposição para 

verificação, mediante agendamento, em atenção ao requerimento nº 075/2020, de autoria do 

Vereador Claudimir Kremer. 

Ofício nº 115/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 063/2020, que “Inclui o Projeto 1142 no 

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

autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$400.000,00”. 

Ofício nº 116/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 064/2020, que “Inclui o Projeto 1054 no 

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

autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$145.000,00”. 

Ofício nº 117/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 065/2020, que “Inclui o Projeto 1129 no 

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

autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$50.000,00”. 

Ofício nº 118/2020, que solicita convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

dos Projetos de Lei nºs 063/2020, que “Inclui o Projeto 1142 no Anexo I de metas do Plano 

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

Adicional Especial no valor de R$400.000,00”; 064/2020, que “Inclui o Projeto 1054 no Anexo I 

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

abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$145.000,00”; e 065/2020, que “Inclui o 

Projeto 1129 no Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$50.000,00”. 

Ofício nº 119/2020, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 01 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 007/2020, que “Altera a Tabela de Índices constante no inciso III do Art. 50 da 

Lei Complementar nº 149/2019 que está sendo alterado pelo Art. 3º do Projeto de Lei 

Complementar nº 007/2020”. 
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Ofício nº 120/2020, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 

063/2020, que “Altera a redação dos Artigos 1º e 2º do Projeto de Lei nº 063/2020, que inclui o 

Projeto 1142 no Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de 

R$400.000,00”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Substitutivo nº 01 ao Projeto de Resolução nº 002/2020, que Institui o Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Flores da Cunha”. 

Indicação nº 117/2020, de autoria do Vereador Claudimir Kremer, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de contêineres de lixo orgânico e seletivo na rua Adelino Gatelli, próximo 

à marcenaria Moré, na localidade de Nova Roma. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Consultora de Negócios da Rio Grande Energia, que encaminha a carta nº 093/2020, 

em resposta ao ofício da Câmara nº 190/2020, que encaminha a Moção de Repúdio nº 007/2020, 

referente aos serviços oferecidos pela RGE. 

Ofício nº 003/2020, do Presidente da Associação Comunitária Fenavindima, que encaminha o 

relatório de gastos públicos do Município de Flores da Cunha para a realização da 14ª Festa 

Nacional da Vindima, para conhecimento dos Vereadores. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Secretário. 

Encerradas a leitura dos expedientes, passaríamos para o  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Tampouco não temos nenhuma inscrição, procedemos com as 

inscrições para o  

GRANDE EXPEDIENTE 

Vereador Clodo hoje não está presente na sessão, desde já, transfiro a palavra ao Vereador 

Éverton Scarmin. 

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

pessoas que nos prestigiam na noite de hoje; vereadores eleitos, né, mandato, legislatura 2021-

2024, sejam bem-vindos a esta Casa, né, às pessoas também que nos acompanham; à imprensa. 

Quero, na noite de hoje, iniciar minha fala, Senhor Presidente, me referindo ao Jantar dos 

Melhores Vinhos, né, que aconteceu no sábado. Então num, num formato pegue e leve, né, no 

drive-thru e um excelente menarosto, quem pôde estar participando, né, adquirindo o seu, o seu 

prato e levando pra casa a garrafa de vinho. Então pelo sétimo ano é realizado nesse formato, né, 

valorizando o nosso prato típico do município, que é o menarosto, e confeccionado o guia dos 

melhores vinhos. Então também foi lançado na noite do sábado o guia, aqui nós temos os vinhos, 

espumantes, suco de uvas que recebem a nota superior a 85 pontos, então eles fazem parte deste 

guia e esse guia ele é repassado para adegas, distribuidoras e restaurantes de todo o Brasil, né, e 

um, e um, e um percentual também desses guias vão para as vinícolas que fizeram parte da 

avaliação nesse ano. Nós tivemos os enólogos que no mês de agosto e setembro fizeram as 

avaliações, as degustações dos, dos produtos então, no dia 21, no sábado, culminou com o jantar, 

né? Então foram vendidos um pouco mais de 150 ingressos, né, cada ingresso servia duas 

pessoas, mas servia bem mais. Então foi um baita menarosto, acompanhava macarrão, maionese, 

radicci com bacon, né? Então tem que parabenizar a equipe aí da Secretaria de Turismo, as 

entidades aí que estiveram apoiando este evento para não se perder a marca, para não se perder, 

né, devido a tudo o que aconteceu nesse ano, né, não pôde, não pôde ser realizado 
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presencialmente, então foi feito nesse formato. Não só os Melhores Vinhos, outro, outras festas 

do município também está sendo nesse formato para que as, as entidades, as sociedades, as 

comunidades possam seguir e, né, as despesas elas continuam e como não pode ter os eventos, 

né, este formato de pegue e leve está, está dando muito certo e está dando um alento, né, para as 

comunidades e neste caso dos Melhores Vinhos é para manter viva o evento e também pra 

incentivar as nossas vinícolas locais. Quero também, Senhor Presidente, então parabenizar 

vereadores eleitos. Nem todos estão aqui na noite de hoje, mas quero nominar, então: o Carlos 

Roberto Forlin, o Guga; o Diego Tonet; o Vitório Dalcero; o Clodo Rigo reeleito, não está aí 

conosco; Horacio Rech também não está; o Ademir Barp vereador reeleito; Silvana De Carli; o 

Luiz André de Oliveira, o Luizão, está aí; e o Angelo Boscari Junior que é o Mestre, foi assessor 

nesta Casa e também é vereador eleito. E também parabenizar o Colega César, o vice Márcio aí 

que, desejar a todos, né, muito sucesso no mandato 2021-2024. Também, Senhor Presidente, 

quero fazer um, um breve relato de alguns, algumas situações que aconteceram durante a 

campanha. Então a gente sabe que na nossa comunidade ou, ou no mundo sempre existe pessoas, 

pessoas do mal, pessoas que, né, se dedicam em falar do próximo, em desejar ao, às vezes o mal 

para o próximo, né, não sabem construir e sim desconstruir. Então durante a campanha, nos 

últimos dias, né, nós tivemos pessoas que tiraram um tempo e articularam de forma bem 

orquestrada, né, e isso eu me refiro a minha pessoa, mas eu sei que outros candidatos também 

tiveram o seu nome envolvido em, em atos bem parecido, então de forma bem orquestrada foram 

em empresas, no comércio da cidade, foram em entidades, comunidades no interior e nesses 

locais eles disseminaram algumas mentira, algumas inverdades, né, Vereador Pedro também e, 

então, nos últimos dia de campanha nós tivemos um retrabalho de explicar algumas coisas que 

não tinham explicação. Então eu quero, com essa reflexão, que a gente tem, tem um, um ditado 

que diz as, as raposas da política, né, Vereador Fera? Então as raposas da política elas sempre 

aparece de quatro em quatro anos. Aqui nós temos a raposa careca e a raposa cabeça branca. 

Então pobre dos animais, né, são animais que eles têm uma grande importância para a nossa 

fauna e para a nossa flora, então quero só pedir desculpa as raposas por estar comparando, 

comparando elas com esses dois seres humanos ou não. Porque são pessoas desprezíveis, 

nojentas e são crápulas que de forma orquestrada, dentro de um comitê, se organizaram para 

andar por aí em bares, restaurantes, no comércio da nossa cidade, nas empresas e principalmente 

nas minhas bases eleitorais disseminando mentiras, inverdades com o intuito único em me 

prejudicar e me atacar. Será que vale tudo em uma campanha, Pedro? Será que vale tudo em uma 

campanha, Presidente? Com certeza para essas duas raposas aí sim. Sabemos que não é de hoje 

que eles atuam dessa forma. Já tivemos, no passado, feitos realizado por esses seres iluminados, 

né, e a quem pensem assim, achando que são bons marqueteiros de campanha. No passado e nos 

últimos, nas últimas campanhas, não muito pra traz, vamos pegar as, as recentes aí, nós, nos 

últimas semanas de campanha nós amanhecíamos com a cidade cheia de papel espalhado e 

nesses papéis aí em formato tipo de gibi com histórias mirabolantes, né, unicamente para atingir 

o candidato, as pessoas que estavam ao seu, ao seu redor com inverdades. Então essas mesmas 

elas voltaram a atuar na eleição deste ano. Então numa campanha nós sempre entramos 

preparados para, para ganhar, preparados para perder, né? Damos o nosso melhor, cabe ao eleitor 

fazer a sua avaliação e é eles que decidem, é o eleitor que decide com o seu voto. Mas a mim 

especificamente me atacaram, atacaram a minha honra, a minha dignidade e a da minha família. 

E o tempo, e só o tempo vai fazer passar, como diria o colega Zair, né? O Zair usou a tribuna a 

semana passada, está aí, boa noite, Zair, não te vi, então o Zair disse que só o tempo, né, Zair? 

Então vamos dar o tempo e claro, a justiça, né, diz o ditado que ela tarda, mas não falha, então 

vamos aguardar a justiça. E pra finalizar, quero também parabenizar todos os candidatos que 

estiveram nesse pleito, mais de uma centena de candidatos a vereador que tiveram a coragem aí 

de colocar o seu nome, ir pra rua fazer campanha, né, e tinham o objetivo de estar aqui 

representando a comunidade aí para os próximos quatro anos. Quero também parabenizar o 
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Ernani e a Paula pela campanha e a nossa dupla, o Fera e o Samuel, né? Sei da dedicação, pude 

acompanhar, né, estive bem envolvido antes também, né, do início do pleito eleitoral, né, na, 

como presidente do partido, como coordenador até dá o início da campanha, depois eu acabei me 

desligando para cuidar da minha, para cuidar da minha campanha. Então quero dar os parabéns, 

né, pela caminhada de vocês, pela parceria que vocês estiveram, né, e boa sorte, César, boa sorte, 

Márcio aí para os próximos quatro anos, que nós queremos sempre o melhor para o nosso 

município, para a nossa gente e estaremos torcendo para o melhor de Flores da Cunha. Era isso, 

Senhor Presidente. Passo o tempo ao Colega Vereador Fera.              

VEREADOR MOACIR ASCARI: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereadores; 

cumprimento especial candidato eleito, prefeito eleito agora Vereador César, né? Primeiro dia 

que retorno a esta Casa, Senhor Presidente, então estou utilizando esses cinco minutos que me 

faltam para deixar aqui um recado, principalmente às pessoas que foram eleitas, os vereadores 

que foram eleitos e que sabe o que é um processo eleitoral, né? Dizia bem o Éverton Scarmin, 

que só o tempo dirá, que muitas injustiças que foram cometidas nem o tempo consegue apagar a 

mágoa que fica, mas cedo ou tarde aparece, tá? Eu gostaria de dizer que também fui atacado, 

assim como o meu vice que na, dois dias antes eu tinha surrado o meu vice e estava 

hospitalizado, né? Meu vice, além de vice e Colega Vereador, né, eu aprendi a conviver e 

conhecer muito melhor a pessoa que tem dentro do Vereador Samuel, porque tive a oportunidade 

de andar junto com ele por mais de 45 dias. Então a cada um de vocês que foram eleitos aí pelo 

trabalho, trabalho que realizaram durante a campanha, merecedora, então fiquem tranquilos que 

nada um dia após o outro, Vereadora Claudete. Eu tive a oportunidade de vencer quatro vezes. 

Não vai ser por uma infelicidade, uma derrota que eu vou me, me abater. Acredito que não. Eu, o 

município é maior do que isso e certamente as pessoas souberam escolher e tomara que elas 

tenham feito a melhor escolha, porque eu sempre vou estar torcendo pra que o nosso município 

continue no rumo certo, tá, isso é o que eu desejo, porque depois de 16 anos de candidato a, de 

vereador aqui nesta Casa sempre votei projetos de interesse tanto sendo situação como sendo 

oposição, vereadores que estão aqui de ambos os partidos político. Acaba-se a eleição, acaba-se 

os partidos políticos. Mas além disso durante a campanha eu aprendi a conhecer muito mais as 

pessoas que estavam ao meu lado, 33 pessoas que estavam, né, fazendo campanha junto, 33 

candidatos a vereadores, pessoas que vieram a se somar. Fizemos o nosso melhor e faria tudo 

novamente, do jeito que eu fiz, sem ataque pra ninguém. A pessoa que me disser que eu falei 

mal, ataquei, fiz qualquer coisa, deixei de cumprimentar que diga isso pra mim que é mentira. 

Mentira. Porque eu aprendi a fazer política igual, desde o primeiro campanha pra vereador até a 

última e fiz agora pra candidato a prefeito. Então gostaria de deixar aqui, Éverton, aquelas 

mesmas pessoas são as que ajoelham na igreja, rezam e depois fazem isso. São companheiros, 

viu? Companheiros. Companheiros. Ou de confraria ou de, de, a gente conhece muito bem, tá, 

não precisa citar o nome que a população sabe quem é. Existem também as gazelas, né, que 

também ficam cacarejando, né, que também vão ter o seu, logo ali na frente vão ter o seu 

merecido juízo, né? Aquelas que espalharam aquelas notícias, assim como fizeram conosco, vão 

ter o seu... E gostaria, o prefeito César agora, né, se tivesse a oportunidade dessas pessoas 

assumirem um cargo na Administração Pública seria um privilégio, porque essas pessoas 

saberiam valorizar o cidadão mais do que nunca. Porque ficar se escondendo atrás, né, pra atacar 

o ser humano não é digno e merecedor de qualquer que seja o elogio ou o reconhecimento da 

população de Flores da Cunha. Então, mas eu quero aqui deixar os cumprimentos às pessoas 

tanto do César como do Ernani, que a gente conduziu o pleito na normalidade. A população 

decidiu por escolher o novo, a modernidade, tirar o partido que estava no poder há muito tempo, 

então, ou os partidos que estavam no poder há muito tempo, então que tenham feito uma ótima 

escolha e eu desejo sucesso, vida longa ao nosso município e que continue no rumo certo. Mas 
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não te abata, tá, porque nada como um dia após o outro, tá? Nunca deseje mal ao próximo, mas a 

circunstância da vida é que vão ditar o regramento da nossa sociedade. Era isso. Muito obrigado!               

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Scarmin, 

Vereador Fera. Neste momento, transfiro a Presidência e as conduções dos trabalhos desta Casa 

ao Vice-Presidente, Vereador Scarmin, para fazer tempo, uso no meu tempo no Grande 

Expediente. 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Então concedo o tempo de quinze minutos ao Colega 

Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani.  

VEREADOR JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Senhor Presidente, Caros Colegas 

Vereadores, Vereadora, cumprimento muito especial a todos que nos prestigiam na noite de hoje, 

plenário cheio depois de muito tempo, sejam todos bem-vindos! Vereadores eleitos, suplentes de 

vereador, candidatos, é um prazer e uma alegria tê-los aqui na noite de hoje. Senhor Presidente, 

possivelmente me manifesto pela última vez nesta tribuna em meu mandato e gostaria de fazer 

uma retrospectiva no tempo que me resta. Às vésperas de findarmos mais um ano e, por 

sequência, do meu mandato à frente como vereador, gostaria de reiterar minha reverência a todos 

os munícipes que confiaram em mim a sua representatividade nesta Câmara Municipal. Foram 

1.008 votos recebidos naquele 02 de outubro de 2016 que permitiram que eu, até então com 29 

anos, pudesse assumir esta importante missão de vereador do nosso querido município. Foram 

quatro anos de muito trabalho, muito aprendizado. Impossível não lembrar da insegurança que 

senti desde a posse, talvez com a mesma tremedeira que, que hoje me atém, pois não tinha ideia 

do que me, não, me aguardaria e nos aguardaria a partir daquele momento. Ao assumir o meu 

mandato, procurei desde o início colocar em prática a plataforma que havia assumido durante a 

campanha, focada especialmente em questões importantes de planejamento, tais quais a nova 

configuração de bairros do perímetro urbano da sede do município e a revisão do Plano Diretor 

Municipal, onde ambas as matérias foram objeto de discussão e também aprovação nesta Casa. 

Defendi, ainda na época da campanha, a revisão no Código de Posturas do nosso município. Tive 

posteriormente a oportunidade de participar da Comissão Especial, Vereador César, que iniciou 

os trabalhos de revisão. Por ser um assunto extremamente complexo, foi um trabalho de várias 

mãos e exigiu a ajuda e a colaboração de bancadas e de vereadores, além da contratação de uma 

assessoria externa para montagem do projeto de lei, que atualmente passa por revisão final. 

Agradeço o empenho de todos os envolvidos nesse projeto e reitero a necessidade de 

protocolarmos a peça o quanto antes, para iniciarmos a tramitação desse importante projeto, 

muito aguardado pela nossa comunidade. Nesses tempos obscuros de pandemia, nada mais atual 

que pudéssemos discutir as relações legais de trabalho remoto, além da possibilidade de 

emitirmos alvarás específicos para profissionais liberais que almejassem o compartilhamento de 

espaços, com foco na racionalização e na economia de recursos. Assim aprovamos nessa Casa a 

lei de minha autoria que regulamenta, a nível municipal, espaços colaborativos de trabalho, os 

chamados coworkings, preparando a nossa economia para as atividades colaborativas que virão. 

Em relação a outros projetos importantes destaco a minha preocupação com a eficiência 

energética no nosso município. Aprovamos também um projeto de minha autoria que obriga os 

novos loteamentos a disporem de iluminação em LED, com foco na eficiência, na segurança e 

também na economia dos recursos públicos. Encaminhei ainda, junto ao Poder Executivo, a 

inclusão no nosso município no Programa de Eficiência Energética do Procel, projeto este em 

fase de análise final por parte do governo federal, que disponibilizará a fundo perdido cerca de 

quinhentos mil reais ao nosso Município para a modernização do parque de iluminação pública, 

substituindo as atuais lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED. Será um recurso 

importante para a próxima administração municipal, prefeito, a fim de modernizar a iluminação 

pública da nossa cidade. Ainda, aprovamos nesta Casa outro projeto importante com foco na 

padronização de passeios públicos. Além dos pisos táteis anteriormente em vigor, já aprovados, 
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né, Vereador Fera, propus a exigência de canteiros e a padronização dos revestimentos de 

calçadas, o chamado Manual de Passeios Públicos, atualmente exigido por todos os novos 

projetos arquitetônicos aprovados na Secretaria de Planejamento. Todas essas ações que elenquei 

anteriormente foram bandeiras que sempre acreditei e julguei de extrema importância pro 

desenvolvimento urbano do nosso município. São pequenas ações que se somam a tantas outras 

necessárias a nível estrutural, principalmente obras ligadas à infraestrutura pública, tais quais as 

obras de fornecimento de água e também de tratamento de esgoto, porém fogem da nossa 

atuação como legisladores. Certamente será um desafio para os novos gestores públicos e 

particularmente fiquei feliz, todos os candidatos, que foi um tema recorrente em todos os 

debates. Precisamos preparar o nosso município para o futuro e, certamente, essas matérias serão 

imperativas para alcançarmos esses objetivos, Vereador Pedro. Nesse último ano de mandato 

pude ter também a satisfação e a responsabilidade em assumir a presidência desta Casa. Ao 

longo deste ano pude realizar algumas mudanças estruturais importantes para a modernização da 

nossa Câmara de Vereadores, entre as quais destaco a implantação da votação eletrônica, um 

novo site mais completo, responsivo e com amplo acesso público, além da transmissão on-line 

de todas as sessões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas, aproximando as ações desta 

Casa a todos os munícipes, bem como de fundamental importância para que todos vocês, 

eleitores, possam acompanhar a atuação dos seus representantes de forma efetiva nesta Casa, 

mesmo que seja de forma remota. Tramitam ainda nesta Casa, dois projetos importantes que 

versam sobre a Ouvidoria Parlamentar da Câmara e também o novo Regimento Interno. Ambas 

as matérias contaram com a colaboração de todas as bancadas e de todos os Colegas Vereadores, 

a qual agradeço pelo empenho e pela disposição de todos, em prol da construção desse projetos 

de maneira conjunta. Estes serão fundamentais para a modernização da nossa legislação, bem 

como auxiliarão na condução dos trabalhos da próxima legislatura. Faço um apelo especial a 

todos os Colegas e comissões desta Casa, para que possamos aprová-los ainda ao longo deste 

ano, de forma a não prejudicar o andamento desses projetos. Ademais, pude igualmente ao longo 

deste ano revisar todos os contratos da Câmara, cortando despesas desnecessárias e diminuindo 

outras, a fim de racionalizar os recursos públicos investidos na manutenção dos nossos trabalhos. 

Esse relatório será apresentado em sessão específica, a fim de tornar transparente todas estas 

ações que efetuamos ao longo deste ano. Por fim, resta-me apenas, desculpe, agradecer a cada 

um de vocês Colegas Vereadores, assessores, funcionários desta Casa. Chego ao fim desse 

mandato feliz, com o sentimento do dever cumprido, muito em parte pela ajuda de todos vocês! 

Aqui aprendi que podemos construir algo importante com diálogo e respeito, que podemos 

convergir em pontos mesmo divergindo em outros. A arte da política se baseia na construção de 

pontes, ao contrário de muros. E como tudo na vida é efêmero e passageiro, somos apenas atores 

de um roteiro muito maior, cada qual com o seu papel a desempenhar. Muitos me questionaram 

do porquê de não concorrer mais a um cargo eletivo. Respondo sempre de forma clara e de 

coração aberto. Acredito sim na renovação da política da mesma forma que me permitiu ocupar 

um cargo nesta Casa e que devemos sempre, sempre nos servir a ela, e nunca ao contrário. 

Acredito e gosto de política, e penso que em algum momento futuro poderei retornar. Porém 

muitas vezes a vida nos coloca em momentos de escolha e, nesse momento, optei por escolher a 

família e a minha profissão, tão importantes para mim. A todos os eleitos, me coloco à 

disposição como cidadão para colaborar da forma que todos vocês acharem pertinentes. Amo 

minha cidade e quero que ela avance cada vez mais! Aos novos vereadores, desejo 

discernimento, trabalho e fortaleza. Parabéns pela coragem de todos vocês e por colocarem os 

seus nomes à disposição da nossa comunidade! Só quem passa por uma eleição sabe das 

dificuldades que é. Teremos a Câmara mais jovem de todos os tempos, o que vejo com muito 

bons olhos. Como Presidente do Poder Legislativo, me coloco à disposição para iniciarmos o 

processo de transição de forma construtiva e colaborativa. Ao Colega Vereador e novo prefeito 

César, desejo que logre êxito no seu projeto em todas ações do teu governo. Passadas as eleições, 
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agora é o momento de governar para todos! Tenho certeza que fará um ótimo trabalho à frente do 

nosso Município! Por fim agradeço especialmente a meus pais Paulo, Susana, minha mãe, a 

minha irmã Paola, aos meus amigos, meus familiares, a minha companheira Renata, aos Colegas 

de bancada, Prefeito Lídio, Colegas Vereadores e, sobretudo, ao Pai Celestial, por sempre 

estarem me acompanhando e balizando as minhas decisões. Agradeço a todos os munícipes pelo 

acolhimento em todas as comunidades pelas quais eu passei, pelo apoio e também quero 

agradecer a todas as críticas respeitosas que recebi, que foram fundamentais para a construção de 

ideias e projetos ao longo de todo o meu mandato. Procurei fazer o meu melhor em tudo o que 

me dispus a fazer! Se não consegui lograr êxito peço desculpas, Senhor Presidente. Que os anos 

que estão por vir sejam de alegrias e realizações para todos nós. Seja aqui nesta Casa, seja junto 

a nossa comunidade. Entre vencidos e vencedores, Vereador Fera, todos nós temos um único 

objetivo em comum, que é o de sempre lutar por um município melhor, pra nossa comunidade e 

pra todos que aqui convivem. Contem comigo sempre! Um caloroso abraço, fiquem com o Pai 

Celestial, uma excelente semana e até breve! Obrigado! 

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

Carpeggiani.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vice-Presidente, 

Éverton Scarmin. Encerradas as manifestações no Grande Expediente, passamos ao intervalo de 

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

ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei nº 061/2020, 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”. 

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 Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Secretário. A 

palavra está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Na verdade, esse 

projeto é de autoria do vereador Claudimir Kremer, o Alemão, que estava me substituindo 

durante um mês. Então ele se encontra aqui na noite de hoje, quero fazer defesa que na verdade é 

uma denominação em conjunto lá com os moradores dessa via, que era um loteamento que não 

estava, que era do Bett, né, que ele não estava, ele estava irregular, agora ele foi regularizado, foi 

feito a doação para o Município de Flores da Cunha e agora, então, nós podemos denominar essa 

via. Então denominando essa via, depois certamente os moradores se juntarão pra fazer a 

pavimentação e as melhorias naquela rua. Então parabenizo o vereador Alemão, que muito se 

dedicou pra regularização de todos os loteamentos que estavam irregulares em Nova Roma. 

Então esse é um dos, dos últimos, né, que estão sendo regularizados, que os moradores possam 

ter as escrituras, que até então não podiam porque só tinham um contrato e no momento que o 

Município recebe isso, então, eles acabam tendo o direito da sua escritura pública do seu lote. 

Então parabenizar mais uma vez o, o vereador Alemão, por estar sempre à frente do bairro 

daquela região de Nova Roma. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

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

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

os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 061/2020 aprovado por 

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

Redação Final a Mensagem Retificativa nº 01 ao Projeto de Lei Complementar 07/2020 e o 

Substitutivo nº 01 ao Projeto de Resolução nº 002/2020; e para a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Lei nº 062/2020. Passamos, 

então, às        

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Retiro. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Com a palavra Vereador Ademir 

Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

vereadores eleito, a imprensa, servidores, uma boa noite, sejam todos bem-vindos! Estamos 

recebendo, que nem já o Colega Éverton Scarmin se pronunciou no Grande Expediente, na 

tribuna de hoje, o catálogo das, dos Melhores Vinhos de Flores da Cunha. Algum tempo atrás, 

estava acontecendo a degustação e avaliação dos vinhos de Caxias e a Secretária Stella me 

comunicou que havia sim o interesse de se fazer e era necessário ser feito em Flores da Cunha 

também. É o marco no nosso município essa avaliação, essa degustação dos nossos vinhos para 

posterior valorização no mercado, que nem o Colega falou, em adegas, em supermercados, em 

outras avaliações pelo país. Então foi muito importante, acredito, o trabalho realizado pelos 

colegas enólogos que se dispuseram a, a fazer essa avaliação, e no formato diferente, né, 

Scarmin, esse ano houve sim o jantar também de premiação. Então a gente agradece a Secretaria 

da Agricultura pelo empenho, na pessoa da Stella e todos os envolvidos, o nosso obrigado por ter 

realizado sim o concurso dos Melhores Vinhos de Flores da Cunha. E parabéns a todos que 

foram avaliados e que tiveram as suas notas reconhecidas pelo trabalho e nos seus produtos com 

essa avaliação de Flores da Cunha. E com certeza todos nós ganhamos, o município ganha, 

nossos produtos ganham e avançam pelos mercados mais diversos do nosso país e quiçá do 

mundo, né, Presidente? Então também o nosso agradecimento a todos que se dispuseram a 

colocar os seus produtos para essa avaliação. Também dizer que inúmeras vezes, por nesta Casa, 

sempre foi solicitado um trabalho de roçada entre as redes da RGE, temos até uma moção de 

repúdio aqui nessa Casa, do Vereador Pedro, e felizmente, não sei se foi por isso ou o que, está 

acontecendo em alguns pontos essa retirada das árvores que tanto mal faz e prejudica as nossas 

redes e causa tantos prejuízo e tantos estragos para a nossa população, às nossas empresas, às 

nossas comunidades. Então está sendo feito sim um trabalho de retirada dessa vegetação. 

Acredito que podia ser um pouco melhor, porque na verdade ela não, me parece que não há uma 

preocupação com os fios do telefone, estão mais direcionados para os fios elétricos. Mas 

acreditamos, sim, que, que possa ser de grande serventia esse trabalho que está sendo realizado 

pela RGE. Era isso, Senhor Presidente. Uma boa noite a todos!   

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

Com a palavra Vereador Samuel de Barros Dias. 

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

Vereadores e Vereadora, aos vereadores eleitos que estão aqui nesta noite, a todos que nos 

prestigiam mais uma vez nesta noite, suplentes vereadores, enfim, a todos que estão 

acompanhando este processo agora, como o nosso Presidente João comentou no Grande 

Expediente, esse processo de transição, né, de, os trabalhos desta Casa com os novos vereadores 

e da importância que esta Casa tem dentro da comunidade. Fico contente também, como o 

Presidente João comentou, fui também alvo de uma renovação e vemos que nesta legislatura 

nova também teremos aí uma renovação muito importante. Então isso mostra como que a nossa 

comunidade ela está cada vez mais e mais, como é que eu vou dizer a palavra certa..., seleta 

assim, vamos assim dizer, não é a palavra certa, estão com alto grau de..., não, não é muito tanto 
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mudança, mas assim, a comunidade está com um alto nível de realmente está bom, tem que ser 

melhor. Crítico, isso aí! Então está bom, tem que ser melhor. Então vai ser um grande desafio 

aos novos vereadores, né, de manter outro nível dos trabalhos nesta Casa, isso é importante, a 

juventude é importante, a experiência é importante, as bancadas é importante, todo o processo 

interno aqui desta Casa com certeza. A gente se emociona também ouvindo as falas do 

Presidente João, sabemos que, de fato, nós como vereadores aqui representamos e indiferente do 

que algumas pessoas pensam, como hoje à noite votamos aqui um projeto do nosso vereador 

Kremer, vereador Alemão, né, da importância que tem, ah, mas só fazem, colocam nome de rua! 

A importância que tem o nome de uma rua pra quem mora naquela rua, a importância que tem. 

Então são trabalhos extremamente importantes que se desenvolvem nesta Casa. E a comunidade 

é representada por cada um de fato, aqui é a casa do povo e, por ser a casa do povo, cada um de 

vocês representam todos os cantos, né, o interior, o centro, o bairro, cada um de vocês, assim 

como nós que estamos aqui hoje, terminamos a nossa, o nosso mandato, vocês estarão iniciando. 

E eu quero parabenizar a todos pelo empenho, pelo trabalho, que com certeza cada um de vocês 

farão nesta Casa. Lembrando que também parabenizando a escolha dos melhores vinhos, isso é 

muito importante pra nosso município, que mesmo em momento de pandemia não se retirou esse 

apoio, essa ajuda, essa valorização daqueles que trabalham arduamente no nosso município nessa 

questão do nosso vinho, que foi algo que manteve as nossas finanças no nosso Município num 

momento tão importante de pandemia. Então meus parabéns a todos os envolvidos, Secretaria da 

Agricultura, só pra finalizar, Senhor Presidente, e a todos os envolvidos nesse evento. Muito 

obrigado, Senhor Presidente! Uma boa noite a todos!  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 

Obrigado, Presidente. Um cumprimento especial também a toda a comunidade que se faz aqui 

presente nesta noite; em especial, aos vereadores eleitos, sejam todos muito bem-vindos, 

importante também estarem a par, né, desse momento de transição, importante mesmo que vocês 

estejam aqui. Não conseguimos aí a maioria, mas pra, pros que são da oposição, eu gostaria de 

dizer pra vocês, que se vocês forem uma oposição como eu fui oposição aqui, pra mim eu já me 

dou por muito satisfeito, porque sempre estive pensando no bem pra Flores da Cunha. E pelo o 

que eu conversei com todos vocês, acredito que sempre será primado isso aí. Então nosso muito 

obrigado, por vocês estarem aqui, por estarem compondo aí à frente do nosso município nos 

próximos quatro anos, então muito obrigado. Também temos aí a Paula, em seu nome, 

estendendo o nosso cumprimento ao Ernani; aqui presente também, Moacir e Samuel. Acredito 

que tanto da minha parte como da parte do Márcio, nunca faltamos com respeito com ninguém, 

fizemos uma campanha muito bonita. Eu fico de cabeça erguida, posso olhar nos olhos de toda a 

nossa comunidade. E reflexo disso também é a nossa votação aí. Então o nosso muito obrigado a 

toda a comunidade. E como eu já falei com a grande maioria também, o nosso propósito é esse, 

de pensarmos Flores da Cunha, de trabalharmos pra Flores da Cunha. E se nós precisarmos pedir 

ajuda, nós não vamos ter problema nenhum. Eu digo, eu prefiro muito mais ter aí a humildade de 

poder pedir a ajuda num momento em que eu não souber tomar a decisão do que às vezes ter a 

autossuficiência de querer decidir sozinho e não tomar a decisão certa. Então não tenho dúvidas 

nenhuma, já venho construindo junto com nosso Prefeito Lídio, que até 31 de dezembro ele é o 

Prefeito e está se colocando inteiramente à disposição também pra fazer esse momento de 

transição, então um ato muito, muito bonito também da parte dele. Ele mesmo relatando, que em 

outras oportunidades, pelo histórico, em outros mandatos também não teve, não tiveram essas, 

essa abertura aos outros prefeitos que assumiram, então cumprimento também muito. E quero 

cumprimentar o nosso Presidente. Eu digo que bom que a gente sai desse mandato, termina esse 

momento dessa forma. Então essa emoção, essa, esse sentimento de dever cumprido. Acredito 

muito que o Senhor deva voltar, né, se não foi nesse momento, deva voltar, que Flores da Cunha 

tem muito a aprender também com o seu conhecimento. Então da minha parte fica a minha 

gratidão e meus votos aí de que toda a nossa comunidade também possa estar sempre 

contribuindo, pra que juntos a gente possa sim, fazer uma Flores da Cunha melhor e cada vez 
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mais pensando no nosso amanhã. Como a gente dizia, né, a nossa Flores para o futuro, mas 

sempre pensando e organizando no hoje. Então conto sim com todos os Colegas Vereadores 

aqui, conto com o Moacir, conto com o Samuel, conto com a Paula, conto com o Ernani também, 

pra gente poder construir, construir juntos aí, já que nós paramos um tempo muito especial pra 

programar e pensar toda a nossa Flores da Cunha. Então minha gratidão a todos!  

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

Presidência). Obrigada, Presidente! Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando; em 

especial, aos eleitos, né, que tem deixado a nossa Casa bem, com bastante público, que é o que 

nós sempre gostaríamos, né, que acontecesse em todas as sessões. Eu só gostaria de fazer um 

esclarecimento público, que na última quinta-feira, acabei fazendo um teste para a Covid porque 

estava com alguns sintomas e, devido a esse teste, não pude participar nem da audiência pública 

e nem da reunião de comissão, né, que aconteceu na última quinta-feira. O laudo saiu hoje de 

manhã e, pela terceira vez, testei negativo para o Covid, então voltei hoje aos trabalhos 

normalmente, então para deixar a todos mais tranquilos. Dizer que a moção então de 

congratulações que havia anunciado no Grande Expediente, na última semana, infelizmente não 

pude protocolar, vou fazer durante esta semana, então convido a todos, né, os vereadores eleitos 

para estarem presentes mais uma vez na próxima semana. Já me manifestei sobre as eleições na 

última sessão, uma das sessões dizia mais esperadas do ano, né, pós-eleições municipais e estarei 

fazendo na próxima sessão então, quando estaremos homenageando aí todos os eleitos para o 

Executivo e para o Legislativo no mandato 2021-2024. Uma boa semana a todos, Senhor 

Presidente.  

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

Presidência). Apenas que havia me esquecido, esquecido não, aqui, estava na minha anotação, a 

Paula que não esteve a semana passada presente na sessão, mas já havia me pronunciado, 

parabenizando a todos os, os candidatos a prefeito e vice, na pessoa do César e do Márcio 

também. Quero agradecer, Paula, pela, pelo, pela corrida que foi essa eleição e foi bem tranquila, 

né, salvo alguns, algumas situações, mas não da parte nossa, né, então estendendo um abraço a ti, 

ao Ernani e parabéns pela eleição. E como falava anteriormente, acredito que a nossa 

comunidade ela está extremamente exigente, Senhor Presidente, acho que essa é a palavra certa, 

exigente. Porque nós caminhamos, todos nós caminhamos no nosso município e falamos com 

pessoas e entendemos que realmente estava num nível bom, está num nível bom o nosso 

Município e a nossa comunidade, pela exigência que tem, com certeza vai querer cada vez mais 

e mais com que os que assumirem, tanto cargo no Executivo, Vereador César, futuro prefeito, 

assim como no Legislativo, essa exigência vai aumentar cada vez mais e mais. Falei aqui ao 

longo deste ano e o ano passado, se eu não me engano, por algumas vezes, que o nosso atual 

Prefeito Lídio ele elevou o nível, né, do trabalho do Executivo, ele elevou. Todos nós somos 

cientes disso, a comunidade dá esse respaldo, nos trouxe essa verdade que nós aqui, como 

vereadores, eu vou estar trazendo a semana que vem os números dos projetos que nós votamos 

aqui nesta Casa, realmente um nível diferenciado, né, não apenas na infraestrutura, mas também 

saúde, educação e tantas obras e ações que foram feitas. Então a nossa comunidade está 

querendo cada vez mais e isso não é ruim, isso é bom, nossa comunidade está cada vez mais 

exigente. E nós que se colocamos à disposição ao pleito temos que, né, se espichar como se diz. 

E belas palavras, Vereador César, que é realmente aí. Acredito que é por aí que se constrói o 

município, é buscando sempre o apoio, buscando ajuda, porque, como nós falamos, estamos aqui 

pelo município e para o município, que todos nós amamos e queremos que prospere cada vez 

mais e mais. Muito obrigado! Boa noite a todos!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel de 

Barros Dias. Encerradas então as Explicações Pessoais, passamos aos Informes da Presidência. 

Na última quinta-feira, dia 19 de novembro, aconteceu uma importante audiência pública, 

conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento, que avaliou o Projeto de Lei nº 059/2020, 
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que estima a receita e fixa a despesa do Município de Flores da Cunha para o exercício de 2021. 

O orçamento será de R$125.498.321,00 (cento e vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e 

oito mil, trezentos e vinte e um reais). Este ano, além da possibilidade de apresentar emendas 

normais ao projeto da LOA, os vereadores, individualmente, e as bancadas terão a possibilidade 

de apresentar propostas de emendas impositivas, as quais desde já convoco a todos os 

Vereadores, após o final da sessão extraordinária, para que possamos fazer uma reunião e 

deliberarmos a respeito. Com a Emenda Constitucional nº 086/2015, Emenda Constitucional nº 

100/2019 e a Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 032/2020, a função legislativa da Câmara de 

Vereadores passa a utilizar novas ferramentas para auxiliar na organização orçamentária e para 

subsidiar a construção do planejamento estratégico do Município. Para 2021, segundo 

estimativa, o valor destinado para emendas impositivas será de R$2.253.877,00 (dois milhões, 

duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais), sendo R$136.598,56 (cento e 

trinta e seis mil, quinhentos e noventa e oito e cinquenta e seis centavos) por vereador para 

indicar as obras de suas preferências, e o restante divido por bancada e pela quantidade de 

vereadores em cada bancada, respeitando ao cálculo proporcional. Para tanto, os vereadores terão 

um prazo para dar entrada com as emendas dias 25 e 26 de novembro, ou seja, quarta e quinta-

feira, isso aí, pois o orçamento deverá ser aprovado por esta Casa até o dia 15 de dezembro de 

2020. Para tanto, desde já, conto com a colaboração de todos os Colegas Vereadores. Agradeço 

ao Colega Vereador Éverton, que esteve participando dos Melhores Vinhos, né, retirando o 

menarosto, que foi no formato drive-thru. E ontem também, estive participando da festa de 

Nossa Senhora da Saúde, na comunidade de Sete de Setembro, com um delicioso também 

menarosto servido do mesmo formato drive-thru. Parabéns a todos os organizadores, que com 

esta crise, tiveram que se reinventar, todas as comunidades, né?   

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 23 de 

novembro de 2020, às 19h09min. Façamos um breve intervalo de cinco minutos para 

organizarmos a pauta da sessão extraordinária que acontecerá a seguir.  

 

 

Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani  

Presidente 

 

 

Vereador Ademir Antonio Barp  

1º Secretário 

 


