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SESSÃO 2.604 – EXTRAORDINÁRIA 

23 de novembro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária extraordinária desse dia 23 de novembro de 2020, às 

19h14min. Atendendo à solicitação do Senhor Prefeito Municipal, através do ofício nº 118/2020, 

estamos realizando esta sessão extraordinária para apreciação e votação dos Projetos de Lei nº 

063, 064 e 065/2020. Conforme acordado com os Colegas Vereadores, ficam suprimidos desta 

sessão o Pequeno Expediente, o Grande Expediente, as Explicações Pessoais e o intervalo. 

Assim, de imediato, solicito ao Secretário que faça a leitura dos expedientes desta sessão. 

(Expedientes já lidos na sessão ordinária anterior). Não havendo expedientes, passamos então à 

ORDEM DO DIA 

Está em pauta a Redação Final 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”. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura (do resultado) dos pareceres das comissões em que este projeto 

tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

Finanças e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. O projeto 

está em discussão. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Então não é porque se faz asfalto que não são necessários as devidas 

manutenções, né? Sempre que um asfalto tem aí alguns anos de, de vida útil provavelmente, né, 

alguns reparos necessitam ser feitos, como neste que está sendo citado aqui, na via que vai à 

comunidade de Santa Líbera, né? Gostaria até inclusive de mencionar um outro asfalto que será 

necessário um reparo, que foi trazido aqui pela nossa candidata a vice-prefeita, a Paulinha, que é 

o da estrada que liga a Linha 80 à Linha 100, então vários buracos no morro da Linha 80 aí para 

serem reparados. E lembrei que está sendo executado agora o asfalto ali nas famílias Fontana, 

quem sabe, né, se sobrar de repente um material, que possa ser feito talvez agora o tapa-buraco, 

porque nós estamos próximo aí da safra e essa via ela é muito utilizada neste momento. E depois, 

o próximo governo, poderá fazer um trabalho talvez mais bem feito, mas já iria resolver um 

pouco do problema. Questionamos o valor, né, deste, de 400 mil reais para o recapeamento de, 

eram inicialmente, no projeto que tinha vindo, de 300 metros, depois teve a mensagem 

retificativa, de 900 metros, né, achamos um valor elevado. Hoje inclusive questionamos, tivemos 

oportunidade de conversar com o Prefeito Lídio e ele nos explicou do porquê, ficou até um 

pouco nervoso com o questionamento que nós fizemos. Eu acho que é importante que os 

vereadores questionem quando se tem alguma dúvida. O vereador não pode aceitar algo que vem 

até a Casa mesmo tendo dúvidas. O questionamento ele tem que ser feito sempre, em qualquer 

momento, sendo vereador da oposição, sendo vereador de situação. É importante que quando o 

vereador aprove um projeto, ele tenha certeza do que ele está aprovando e, assim, deve acontecer 

no próximo governo também. Então, como eu já coloquei, é importante, né, o reparo desses 

buracos, enfim, dessas avarias nesse asfalto. Nós somos favoráveis ao recapeamento desta via, 

Senhor Presidente.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, na verdade essa via a gente sabe que ela 

já tem 20 anos, né, e ela precisa de, de uma repavimentação. Caso contrário, se perde inclusive a 

base que lá está. Então nada mais justo que se fazer, assim como tantas outras que já tinham o 

asfalto a frio e todas elas foram feitas. Nós temos mais uma, eu acredito que seja ali da Linha 
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100 à Linha 80, que é a estrada da Integração, que tem que ser feita, então é uma, é uma obra 

interessante. Eu acredito que o Governo está aí até dia 31 para realizar todas as obras que forem 

necessárias, né? Então nada mais justo que fazer essas obras que necessitam dessa manutenção e 

já faz a repavimentação. Tem lá pra linha Carvalho também, né, distrito do Carvalho lá, também 

tem que ser feito, são as últimas. Eu acredito que já é uma solicitação que vinha fazendo, aquela 

da Linha 100, que é a estrada da Integração, eu acredito que, se vier o projeto pra cá também, 

que seja feito essa repavimentação, porque não adianta tapar buraco, que já foi feito muitas vezes 

isso e cada chuva ele acaba aumentando o tamanho, porque é o asfalto quente juntamente com o 

asfalto a frio que foi feito, então eu acho que tem que ser feita essas obras e ações tão 

rapidamente possível. Então sou totalmente favorável a essa obra de repavimentação da estrada 

Santa Líbera. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: 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). Redação Final do Projeto de Lei nº 063/2020 

aprovada por unanimidade.  

Está em pauta 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

(do resultado) dos pareceres das comissões em que este projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

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

e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. A palavra 

está à disposição dos Colegas Vereadores.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente. Então o projeto ora em discussão, Projeto 

de Lei 064, vem ao encontro de criarmos a dotação orçamentária para a aquisição de um 

caminhão, que é o cavalo mecânico, a ser utilizado na carreta plataforma de transporte de 

máquinas pesadas. Então conversando também hoje e na semana passada com o Prefeito, 

também nos colocava essa questão da importância, devido ao estado que o atual caminhão está. 

Embora seja um caminhão usado, ele foi, foi feita toda a vistoria, ele está em boas condições, até 

pelo valor com que ele está sendo negociado. A gente acredita que vem a somar muito a essa, 

essa peça, muito importante aí, pra estarmos cada vez mais fortalecendo toda a equipe de obras, 

que muito precisa se deslocar aí no nosso município. Então somos, somos amplamente 

favoráveis à aquisição deste caminhão, visto que também o caminhão que está aí agora é difícil 

até conseguir peças, né? Então ele está bem, bem deteriorado aí, então a gente acredita que vem 

a somar muito pra equipe de obras. Então somos amplamente favoráveis, Presidente.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, na verdade também 

sou favorável a esse projeto de lei, porque todo o caminhão, quando ele tem uma determinada 

quilometragem ou anos de uso, a manutenção se torna muito cara. Então a vantagem é leiloar o 

que tem e comprar um novo, que dê menos manutenção, inclusive que é um caminhão único para 

transportar todas as máquinas pesada do Município. Então, se ele está na manutenção ou tem que 

locar um caminhão, porque não tem um substituto pra fazer o transporte dessas máquinas pesada. 

Então nada mais justo que leiloar o antigo e fazer a aquisição de um caminhão novo. Sou 

favorável. E não está entrando aqui também.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: 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 064/2020 aprovado por 

unanimidade.  
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Está em pauta 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”. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

(do resultado) dos pareceres das comissões em que este projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

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

e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. A palavra 

está à disposição dos Colegas Vereadores.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Na verdade, o Projeto 065 estamos criando abertura de um 

crédito adicional especial no valor de 50 mil reais pra fazer a pavimentação dos pátios de capela. 

Eu acredito que seja uma das últimas capelas a serem pavimentadas no município de Flores da 

Cunha, se não me falhe a memória, né, acredito que mais de catorze foram feita já nessa 

Administração e, agora, acho que São Caetano e mais uma que falta na verdade. Então é pra 

darmos, é, Serra Negra, pra dar então a acessibilidade e o conforto então pra todas as capelas do 

interior do nosso município. Nada mais justo então que aprovarmos, que é de 50 mil reais, que é 

em contrapartida também, que é com a capela lá da Linha 40, né, São Judas Tadeu, que também 

entram com uma parte, pequena parcela, então para nós darmos a infraestrutura necessária para 

todos as capelas do nosso interior. Então sou totalmente favorável.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Eu fico bem feliz quando nós aprovamos pavimentações de pátios de 

capelas, complementações e que a gente possa dar melhor acesso à comunidade, maior qualidade 

de vida, inclusive valorizarmos, né, as comunidades. E eu tenho que lembrar aqui, que por 

emendas desta Vereadora, por mais de uma vez, e este ano não foi diferente, nós aprovamos 

valor para nós pavimentarmos o pátio da capela Santa Juliana, a parte que fica em frente à escola 

Antônio de Souza Neto, que hoje é municipal. E mais uma vez, no último ano de mandato, nós 

aprovamos, os Vereadores aprovaram e o Prefeito Municipal não aplicou esse recurso para a 

pavimentação. Então isso quer dizer, senhores vereadores eleitos, que nem sempre quando nós 

colocamos nossas intenções e nossas emendas e que os vereadores todos entram num acordo e 

aprovam e que isto vai ser executado logo mais adiante. Mas eu tenho esperança que com o novo 

prefeito César Ulian, né, que vai passar obviamente por um projeto maior, porque já se pensa 

num novo acesso à escola, que a gente possa festejar aí a pavimentação do pátio da capela Santa 

Juliana, em frente à escola Antônio de Souza Neto, um local muito movimentado, né, por todos 

os estudantes, professores e a comunidade, que é um pátio utilizado inclusive para 

estacionamento nos dias festivos. E somos sim, obviamente, favoráveis a todas as atividades que 

vem de encontro às necessidades e melhoria de qualidade de vida da nossa população, Senhor 

Presidente.  

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

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

os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 065/2020 aprovado por 

unanimidade.  

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, a presença dos Colegas, servidores, público presente e 

público que nos prestigia nas redes sociais, declaro encerrada esta sessão extraordinária desse dia 

23 de novembro (de 2020), às 19h31min. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana!  

 

 

Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani  Vereador Ademir Antonio Barp 

Presidente 1º Secretário 

 


