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SESSÃO 2.605 – ORDINÁRIA 

30 de novembro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 30 de novembro de 2020, às 

18h10min. Cumprimento a todos os Colegas Vereadores, Colega Vereadora, vereadores eleitos, 

prefeito e vice-prefeito eleitos, público presente, profissionais da imprensa, comunidade que nos 

prestigia pelas mídias sociais através do 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 121/2020, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de outubro de 

2020 e os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária referentes ao 5º bimestre de 2020, 

para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 122/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 066/2020, que “Inclui o Projeto 1090 no 

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

Ofício nº 123/2020, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do Projeto de Lei nº 066/2020, que “Inclui o Projeto 1090 no Anexo I de metas do Plano 

Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias”.  

Relatório de Auditoria do Controle Interno nº 009/2020, que informa que nenhuma 

inconformidade foi encontrada na documentação analisada desta Casa, no período de 1º de 

janeiro a 31 de outubro de 2020. 

Convite para participar do ato solene de inauguração da Escola Municipal Cívico-Militar 

Tancredo de Almeida Neves, no dia 27 de novembro de 2020, às 14:00 horas, nas dependências 

da escola. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Substitutivo nº 02 ao Projeto de Resolução nº 002/2020, de autoria da Mesa Diretora, que 

“Institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de Flores da Cunha”. 

Emendas Impositivas ao Projeto de Lei nº 059/2020: nº 01, de autoria do Vereador Pedro 

Sperluk; nº 04, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp; nº 05, de autoria do Vereador 

Moacir Ascari; nº 08, de autoria do Vereador Éverton Scarmin; nº 13, de autoria do Vereador 

Samuel de Barros Dias; nº 16, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo; nº 18, de autoria do 

Vereador César Ulian; nº 20, de autoria do Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani; nº 21, de 

autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte; todas que destinam o valor de R$68.290,00 (sessenta 

e oito mil, duzentos e noventa reais), cada vereador, para a Ação/Projeto: Ampliar UBS Irmã 

Benedita Zorzi.  

Emendas Impositivas ao Projeto de Lei nº 059/2020: nº 02, de autoria do Vereador Pedro 

Sperluk; nº 15, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo; nº 17, de autoria do Vereador César 

Ulian; nº 22, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte; todas que destinam o valor de 

R$68.290,00 (sessenta e oito mil, duzentos e noventa reais), cada vereador, para a Ação/Projeto: 

Pavimentar Estrada Otávio Rocha à Mato Perso.  

Emendas Impositivas ao Projeto de Lei nº 059/2020: nº 06, de autoria do Vereador Ademir 

Antonio Barp; nº 09, de autoria do Vereador Éverton Scarmin; nº 10, de autoria do Vereador 



 

Anais 2.605, da Sessão Ordinária do dia 30 de novembro de 2020. 389 

Moacir Ascari; todas que destinam o valor de R$68.290,00 (sessenta e oito mil, duzentos e 

noventa reais), cada vereador, para a Ação/Projeto: Pavimentar Estrada Antônio Romano. 

Emenda Impositiva nº 12, de autoria do Vereador Samuel de Barros Dias, que destina o valor de 

R$68.290,00 (sessenta e oito mil, duzentos e noventa reais) para a Ação/Projeto: Contratar 

Serviços de Cirurgias Eletivas/ASPS. 

Emenda Impositiva nº 19, de autoria do Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, que destina o 

valor de R$68.290,00 (sessenta e oito mil, duzentos e noventa reais) para a Ação/Projeto: 

Conservar e Melhorar as Praças do Município. 

Emendas Impositivas ao Projeto de Lei nº 059/2020: nº 03, de autoria da bancada do PSB, no 

valor de R$113.832,00 (cento e treze mil, oitocentos e trinta e dois reais); nº 11, de autoria da 

bancada do PTB, no valor de R$113.832,00 (cento e treze mil, oitocentos e trinta e dois reais); nº 

14, de autoria da bancada Progressistas, no valor de R$227.600,00 (duzentos e vinte e sete mil e 

seiscentos reais); nº 23, de autoria da bancada do PDT, no valor de R$113,832,00 (cento e treze 

mil, oitocentos e trinta e dois reais); todas que destinam valores para a Ação/Projeto: Pavimentar 

Estrada Otávio Rocha à Mato Perso, cada bancada.  

Emenda Impositiva nº 07, de autoria da bancada MDB, que destina o valor de R$455.300,00 

(quatrocentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais) para a Ação/Projeto: Pavimentar Estrada 

Antônio Romano. 

Indicação nº 118/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a manutenção do asfalto da estrada que liga Linha 80 à Linha 100, conforme imagens 

anexas. 

Indicação nº 119/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal que analise a possibilidade de prorrogar os prazos dos contratos das empresas que 

prestam serviço de transporte escolar.  

Indicação nº 120/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a construção e a instalação de uma lombo-faixa ou a instalação de semáforos no 

entroncamento das ruas Borges de Medeiros e São José, na área central do município. 

Moção nº 010/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Senhor César Ulian e ao Senhor Márcio Antonio Dotti Rech, prefeito e vice-

prefeito eleitos, respectivamente, nas eleições de 15 de novembro deste ano, para o mandato de 

2021-2024. 

Moção nº 011/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que apresenta Moção de 

Congratulações aos candidatos a vereador eleitos nas eleições de 15 de novembro deste ano: 

Carlos Roberto Forlin, do MDB; Diego Tonet, do Progressistas; Vitório Francisco Dalcero, do 

MDB; Clodomir José Rigo, do Progressistas; Horácio Natalino Rech, do PSB; Ademir Antonio 

Barp, do MDB; Silvana De Carli, do Progressistas; Luiz André de Oliveira, do Republicanos; e 

Angelo Antoninho Boscari Junior, do PDT. 

Requerimento nº 080/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que requer o abono de 

falta desta Vereadora na reunião da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos do dia 19 de novembro de 2020, por motivos de saúde, conforme 

atestado médico anexo.  

Requerimento nº 081/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer a prorrogação pelo 

prazo de 30 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o Projeto de Resolução nº 002/2020, que “Institui o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Flores da Cunha”. 
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Requerimento nº 082/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que requer o abono da 

falta deste Vereador na sessão ordinária do dia 23 de novembro de 2020, por motivo de saúde, 

conforme atestado médico anexo. 

Requerimento nº 083/2020, de autoria do Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, que requer a 

retirada do Substitutivo nº 01 ao Projeto de Resolução nº 002/2020, que “Institui o Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Flores da Cunha”. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Convite do Comandante do 5º Batalhão de Bombeiro Militar, para participar da solenidade de 

inauguração da ampliação e das reformas do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Flores da 

Cunha, e de entrega de comendas, no dia 03 de dezembro de 2020, às 17:00 horas, na sede da 

entidade.  

E-mail da Câmara dos Deputados, que informa a transferência de recursos da União ao 

Município de Flores da Cunha relativo ao mês de outubro de 2020, para conhecimento dos 

Vereadores.  

E-mail da Executiva da Surdolimpíadas 2021, que convida para o acompanhamento on-line da 

inauguração do relógio de contagem regressiva de 365 dias para o início da 24ª Surdolimpíadas 

de Verão, no dia 05 de dezembro de 2020, às 18:00 horas, no canal do Youtube informado neste 

e-mail.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Secretário. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão; hoje, em especial, os vereadores eleitos 

para o mandato 2021-2024; prefeito e vice eleitos também, aqui presentes. Utilizo este espaço 

para justificar as indicações encaminhadas por mim durante esta semana. Primeira delas já 

mencionada na última, na última sessão, gostaria que acompanhassem algumas imagens aí 

anexas, (Exibição de imagens através da televisão) que é a solicitação da manutenção do asfalto 

da estrada que liga a Linha 80 à Linha 100. É necessário a melhoria, né, para as condições de 

trafegabilidade desta via. É uma via que liga duas comunidades. E ainda mais quando se avizinha 

aí uma safra, uma estrada que vai ser muito utilizada inclusive por cargas pesadas neste próximo, 

nos próximos meses. Gostaria de salientar que é um pedido especial da nossa candidata a vice-

prefeita, a Paula Cavagnolli, aqui presente também no dia de hoje. A gente solicita a atenção 

especial a esta demanda. Também estou refazendo, né, reafirmando um pedido da comunidade, 

que é a instalação de uma faixa elevada pra travessia de pedestres e, também, de uma lombo-

faixa ou de um semáforo, acredito até que a lombo-faixa seja mais adequada no local, no 

entroncamento da rua Borges de Medeiros e a rua São José. Uma indicação realizada ainda em 

março de 2019. É um cruzamento, um dos pontos do município com muita mobilidade urbana, 

como também podem visualizar aí nas imagens, e está próxima à rótula, né, do nosso município, 

de, a saída para Caxias do Sul, também próximo à Prefeitura Municipal, à Casa da Cultura, o 

INSS, ao Ministério Público, ao Fórum. Então um local muito visitado pelos munícipes, e 

acredito que seja importante, né, mais segurança tanto para os pedestres. Logo mais também 

estaremos aí inaugurando a Casa da Cultura, como também para os veículos, né, para facilitar a 

trafegabilidade. Então solicitamos a atenção especial a estes dois pedidos, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereadora 

Claudete. Encerrada as inscrições ao Pequeno Expediente, passamos ao 
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GRANDE EXPEDIENTE 

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

VEREADOR MOACIR ASCARI: Não farei uso.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Vereador Pedro Sperluk. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Boa noite, Senhor Presidente; Colegas Vereador e 

Vereadora, público que nos assiste nessa noite; os vereadores eleito. Eu não podia deixar de dar a 

minha saudações e usar um pouquinho desse espaço hoje, pra dizer aos nossos queridos 

vereadores eleito que sejam bem-vindo e que logo logo eles vão estar ocupando os seus lugares 

aqui e que é muito importante isso, cada um com as suas responsabilidade, né, e não vai ser 

muito legal, vai ser bom demais de ver vocês aqui, né? E principalmente o nosso prefeito, que eu 

não tinha falado ainda, né, depois das eleições, o vice-prefeito, um abraço, né, saudações a 

vocês. Bem merecido, né, a vitória foi com muita garra e certamente foi bem gostoso, né, César? 

Então eu só usei esse pequeno espacinho aqui, porque eu vou ceder o meu espaço aí pra Colega, 

porque ela tem que fazer a homenagem a todos vocês. E eu já, só o fato de eu ceder o espaço pra 

ela, eu já também estou homenageando, né, Colega? Então eu quero dizer pra vocês que vocês 

são bem-vindo e fiquem todos com Deus. E eu passo o meu tempo pra Vereadora Claudete Gaio 

Conte.  

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

Vereador Pedro, pela cedência do espaço na tribuna. Cumprimento o Presidente desta Casa 

Legislativa, Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani; os Colegas Vereadores; prefeito eleito, 

César Ulian; vice-prefeito eleito, Márcio Rech; aos vereadores com a responsabilidade de 

representar os anseios do povo na próxima legislatura: Carlos Roberto Forlin, Diego Tonet, 

Vitório Francisco Dalcero, Clodomir José Rigo, Horácio Natalino Rech, Ademir Antonio Barp, 

Silvana De Carli, Luiz André de Oliveira, Angelo Antoninho Boscari Junior; aos que nos 

prestigiam nesta sessão, aos que nos acompanham através da transmissão, funcionários da Casa, 

imprensa, senhoras e senhores. Passadas as eleições, a euforia da vitória, é o momento de nós 

organizarmos a casa. Os partidos de oposição buscam reforços, o governo procura ter a maioria 

dos vereadores como base de apoio, porque o prefeito não governa sozinho, ele depende do 

apoio da Câmara de Vereadores. E como as coisas mudam, os nossos pensamentos e ideias 

também se adaptam a essas novas mudanças. Eu sempre defendi nesta Casa, que o governo eleito 

deveria ter a maioria de vereadores de oposição, que os vereadores deveriam ser eleitos 15 dias 

após a eleição para prefeito e que as vagas deveriam ser ocupadas pelos vereadores mais 

votados, respeitando a regra para que a maioria fosse de oposição. Por que dizia isso e defendi 

essa ideia? Porque quando os projetos são bons, todos os vereadores imbuídos das melhores 

intenções aprovariam o projeto; e quando o projeto fosse temeroso, poderiam ser rejeitados pela 

maioria, como aconteceu por diversas vezes nesta Casa, pouquíssimos projetos foram rejeitados 

nesta Casa, a grande maioria foi aprovada, obviamente também porque, em muitos casos, o 

governo tinha a maioria nesta Casa. E vários Vereadores desta legislatura inclusive não 

concordavam com minha fala até então. Vejam como são as coisas. O tempo passa, as coisas 

mudam, os interessem se alteram, e quem não concordava comigo, hoje concorda! E eu que 

anteriormente concordava com esta fala, talvez tenha mudado de ideia. Porque estar ao lado do 

Executivo e conseguir colocar em prática teus projetos, concretizar algumas demandas é 

fundamental e pode fazer a diferença para a comunidade que o vereador representa. Então é um 

momento difícil de decisão este, porque se coloca em jogo não só os interesses da comunidade 

que o vereador representa, mas também a importância de se estar junto de um governo ou não e 

de se conseguir efetivar, de fato, os nossos projetos e os nossos sonhos. Cito como exemplo a 

minha experiência na oposição. No sentido de concretizar ações as quais dependiam 

exclusivamente do Executivo estas não foram muito exitosas. Para terem uma ideia, das mais de 
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250 indicações que fiz ao Executivo, fui atendida em mais ou menos 10%. Isto é algo que 

deveria ser mudado, porque boas ideias, bons projetos, boas indicações devem ser ouvidas, 

devem ser atendidas pelo governo, sendo essas indicações encaminhadas pela oposição ou não. 

Mas sobre o trabalho na Casa neste mandato, dos projetos conquistados ou não, de alguns 

embates que valem à pena ser relembrados, eu vou falar na próxima sessão. Por isso, acima de 

qualquer coisa, Senhores Vereadores, governo eleito, está o respeito com o cidadão e seus pares, 

porque os homens passam, os partidos desaparecem, as ideologias se transformam, mas as ações, 

o atendimento, a forma como tratou o teu adversário, como atendeu as suas demandas, como 

respeitou os seus pedidos, como votou os seus projetos e emendas, como valorizou as suas ideias 

fazem muita diferença logo ali na frente. Colocar o município acima do partido político nesta 

hora é fundamental, para garantir que ações adequadas aconteçam. Fazê-lo é um ato de respeito à 

vontade da população florense, um ato que faz parte da nossa responsabilidade enquanto líderes 

partidários, integrantes de agremiações políticas. Falo um pouco aos eleitos que foram 

reconhecidos nas urnas no último dia 15 de novembro. Aos vereadores, o vereador possui um 

papel importantíssimo no município em que atua. Ele é o elo entre a população e o Poder 

Executivo. Seu papel é o de mostrar os problemas da comunidade e buscar providências junto 

aos órgãos competentes. Mas não é só isso! O vereador é o fiscal do dinheiro público, o 

representante do povo, é um assistente social, às vezes um advogado, um comunicador, um 

confessor, às vezes até somente um ouvinte, e muitas outras terminologias poderiam ser listadas 

aqui. Nos diversos papeis do vereador, a coragem de concordar com o que considerar certo e de 

discordar com o que considerar errado, priorizando o benefício coletivo, deve ser o mais 

importante. Uma Câmara que se renova! Carlos Roberto Forlin, o Guga, do MDB, com 988 

votos. Um jovem de 23 anos, era filiado ao PDT, tem uma sementinha trabalhista aí dentro, eu 

tenho certeza, com conhecimento do Executivo, por ter trabalhado na Secretaria de Turismo nos 

últimos anos. Tenho certeza que fará um ótimo trabalho na Câmara de Vereadores. Diego Tonet, 

Progressistas, com 596 votos. Pelo conhecimento e formação, vem com um grande apelo para a 

indústria. E pela participação religiosa, inspira muitos jovens através da fé. Ponderado e 

observador, sinto que fará a diferença na Câmara de Vereadores. Vitório Francisco Dalcero, 

Diretor Vitório, do MDB, com 576 votos. Colega professor estadual, sempre bom termos um 

representante da categoria na Câmara de Vereadores. Faço votos que teu conhecimento, tua 

experiência e a tranquilidade que tens traga a segurança na hora das decisões mais acirradas. 

Clodomir José Rigo, Clodo Rigo, Progressistas, 562 votos. Colega Vereador, já trabalhamos 

juntos nos últimos anos. Com a reeleição, a oportunidade e a responsabilidade, Rigo, de fazer 

mais por nossa comunidade. Aproveita a oportunidade que se apresenta. Acredito ter chegado o 

teu momento. Horácio Natalino Rech, acho que não está presente, Horácio Rech, do PSB, com 

545 votos. Também conheci o Horácio durante a campanha. Não tivemos muitos contatos, mas 

reconheço sua determinação em alcançar os seus objetivos. Seja assim na Câmara também. Foco 

e garra para atender os anseios dos que representa. Ademir Antonio Barp, MDB, com 480 votos. 

Colega Vereador, mesmo sendo oposição, sempre respeitamos um ao outro. Sei do teu 

compromisso com a comunidade, embora muitas vezes incompreendidos, por não conseguirmos 

atender a todos. Faz parte do trabalho. Sucesso nessa nova etapa. Silvana De Carli, Progressistas, 

com 436 votos. Já nos conhecíamos pessoalmente de outras campanhas. Muito bom mantermos a 

representatividade feminina na Casa. Mas não pense que, por este fator, os homens vão pegar 

leve ou lhe dar alguma vantagem, nem queira! Conquiste o teu espaço, capacidade não lhe falta. 

Luiz André de Oliveira, o Luizão, Republicanos, com 380 votos. Conheci pessoalmente você 

num domingo à tarde, no bairro União, fazendo campanha. Mas já lhe conhecia virtualmente, 

pelo trabalho social, no projeto “Amigos de Flores”. Até comentei com o meu assessor na época, 

quem é ele? Quem sabe poderíamos convidá-lo a engrandecer as fileiras pdtistas. Chegamos um 

pouco atrasados na época, mas sempre é tempo. Parabéns pelo trabalho social desenvolvido! 

Angelo Antoninho Boscari Junior, o Mestre Jesus, do PDT, 364 votos. O que dizer do Mestre? 
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Amigo, companheiro de partido, sempre atuante, um líder nato no meio da juventude, foi meu 

assessor de bancada e foi devagarinho marcando o seu espaço e mostrando a que veio. Já 

superou muitos obstáculos, o Angelo. Tem grandes sonhos e projetos e é dono de um coração 

gigante. Tenho certeza que fará valer a oportunidade. Nossos sinceros cumprimentos aos 

vereadores eleitos que conquistaram as vagas no Legislativo florense. E nosso desejo de que, 

como legítimos representantes do povo, todos os atos sejam norteados pelas constantes buscas do 

bem coletivo, ainda unindo esforços a fim de concretizar o único propósito de uma Flores da 

Cunha cada vez melhor, independente de siglas partidárias, religião, cor, credo, posição social ou 

econômica. Prefeito eleito César Ulian, Colega Vereador deste mandato, fizemos parcerias 

durante o mandato que se finda. Guardo boas lembranças da nossa convivência. Um jovem 

político que inspira muitas pessoas. E o vice-prefeito Márcio Rech, que conheci pessoalmente 

durante a campanha. Foram 9.903 votos na renovação, na confiança e na esperança que os 

elegeram democraticamente. O sucesso do César e do Márcio nas eleições, por si só, impõe 

nosso respeito pela habilidade de agregar e de unir, pela perseverança e por terem conseguido 

reavivar a esperança de tantos florenses, isto é algo que admiramos profundamente e os 

elogiamos por alcançar. Desejamos que a nova administração realize o trabalho esperado por 

nossa população com muito sucesso. Tenho certeza que saberão honrar o mandato delegado pelo 

povo florense. Parabenizo a todos que foram eleitos nessas eleições. Desejo muito sucesso no 

exercício dos seus mandatos e que os frutos das decisões tomadas pelos senhores, tanto 

Executivo quanto Legislativo, perdurem por gerações para a construção de uma sociedade mais 

justa, mais fraterna e muito mais igualitária. Pela atenção de todos, muito obrigada! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Agradeço o Vereador Pedro, 

Vereadora Claudete. Desde já, passo a palavra ao Vereador Samuel de Barros Dias. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Vamos ver quem é que vai usar o meu cepinho 

aqui na próxima gestão aí. Que se habilitem! Boa noite, Senhor Presidente; Nobres Vereadores, 

Vereadora, vereadores eleitos; prefeito e vice, César e Márcio; assim como os assessores dessa 

Casa, funcionários dessa Casa que sempre estão aqui batalhando juntamente conosco; Rouglan, 

jornal O Florense; Paulinha Cavagnolli, candidata a vice aí, juntamente com o Ernani; enfim, a 

todos, uma boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook e pelo Youtube. Muito bom 

estar aqui, é muito bom ouvir as palavras que a Nobre Colega Claudete falou. Realmente, 

também gostaria de poder fazer minhas, gostaria não, né, tomo posse das palavras que a, 

colocaste muito bem aqui, em relação a cada um dos candidatos, olhando sempre a parte positiva 

de cada um, que todos nós temos. Então é importante que a Casa é bem representada por cada 

um aqui. Não tenho dúvida dos desafios, mas acima de tudo da ponderação de cada um que vão 

desenvolver aqui neste trabalho. Suplente de vereador Alemão, que está aqui também. Temos 

hoje o nosso espaço do Grande Expediente, gostaria de falar um pouco sobre o que trabalhamos 

nesta Casa. Porque como candidatos a vereadores tivemos 105 nessa legislatura e a comunidade 

ela não sabe o que nós fazemos, e ela nem tem esse, esse dever. É um dever nosso, de como 

vereadores, de mostrar pra comunidade aquilo que fazemos. Vamos ser cobrados, somos 

cobrados e devemos ser cobrados pela atuação e são muitas as ações que um vereador faz. Por 

mais que as pessoas desinformadas ou não tenham o conhecimento dos trabalhos, é importante 

que cada um, cada vereador faça a informação dos trabalhos. O jornal O Florense não tem a 

obrigação disso. As redes sociais não têm a obrigação disso, embora todas possam ser usadas. 

Nós tivemos ali, no período eleitoral, o jornal O Florense tentou aqui trazer algumas 

informações, mas longe disso, muito longe, muito aquém da real ação, do real trabalho que um 

vereador executa dentro do município. Por mais que o nosso município é um município pequeno, 

nove representantes, e assim por diante, as pessoas acreditam na, aquelas que desconhecem todo 

o trabalho, que não se faz nada, ganhamos muito, Vereador Clodo, é muito por aquilo que vocês 

trabalham, vocês só vão uma vez por semana na Câmara, enfim, coisas desse tipo que muitas 
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vezes a gente acaba ouvindo pela caminhada e, claro, que a gente releva porque as pessoas elas 

não têm o conhecimento da real função e importante de um vereador. Quero prestar pouquinho 

das contas de 2017, 2018, 2019 e 2020, das ações que atuamos nesta Casa, falando 

principalmente das ações que assim entendo serem extremamente relevantes falar nesta noite. 

Gostaria que vocês acompanhassem. (Exibição de imagens através da televisão). Pode passar! Só 

no ano de 2017, o Executivo, ou melhor, o Legislativo aqui nós tomamos posição, tomamos 

partido, tomamos decisão sobre 54 projetos, 45 sendo do Executivo e nove do Legislativo. Cada 

projeto ele possui, no mínimo, duas discussões diretas, né, todos os vereadores se reúnem em 

comissões, há a reunião de comissão, a reunião de bancada e, depois, a discussão de cada projeto 

aqui nesta Casa e, por sua vez, a votação, então nós tivemos em 2017. Dois mil e dezoito da 

mesma forma, 54 projetos, 44 sendo do Poder Executivo e 10 do Poder Legislativo. Cada 

vereadores aqui encaminhando os seus projetos, as suas ideias, as suas proposições, tentando 

convencer a grande maioria dos votos para que esses projetos fossem aprovados e, 

consequentemente, aplicados na comunidade. Dois mil e dezenove nós tivemos 61 projetos, 34 

do Poder Executivo e 27 do Poder Legislativo. Da mesma forma, o Executivo encaminha todos 

os projetos, tudo que o Executivo quer fazer, a Câmara de Vereadores diz sim ou diz não, como a 

Vereadora Claudete bem colocou aqui, que o prefeito ele não governa sozinho. Então a 

importância de ter uma Câmara, representantes focados, bem orientados da sua função e da sua 

representação. Então vejam bem ali, todas as ações de 2019. Em 2020, até agora, tivemos 66 

projetos; do total deles, 52 do Poder Executivo e 14 do Poder Legislativo. Então somando tudo 

isso dá algum projeto, alguma discussão, horas e horas de cada um de nós vereadores, dos nossos 

assessores de bancada trabalhando, juntamente com os assessores aqui desta Casa. Então eles 

fazem aquele trabalho mais minucioso e nós, como representantes, fazendo a análise, discutindo, 

um tentando convencer o outro ou desconvencer, enfim, depende do projeto, depende do 

interesse de cada um, de cada região. Então são ações que nós fizemos e eu, como Vereador, 

aqui estive, conjuntamente com os demais Colegas, nesse sentido. Em 2017, tivemos, eu fiz, 

agora não consigo..., indicações, é isso? Vinte e cinco indicações. No começo entendia das 

indicações para torná-las visíveis, né, a gente fez 25, isso é muito pouco. Graças a Deus que a 

ação de um vereador ela não se detém a isso, porque se “detesse” a isso, né, no jornal O Florense 

deixou muito claro essas questões aí, né, são números apenas. A Vereadora Claudete aqui fez 

duzentas e poucas indicações, né, e isso mostra a importância da indicação, que é o que, a gente 

indica para tornar ela legal, dentro do processo do vereador, e encaminhado ao Executivo e nem 

sempre elas são, assim, executadas, né? Dois mil e dezoito: 21; 2019: 16; e 2020: três, né? 

Cinco! Obrigado, obrigado! Estou enxergando, volta ali, isso, só um minutinho. As indicações 

poderiam ter sido muito mais, mas a gente preferiu sempre falar direto com o Executivo, falar 

direto com as pessoas que poderiam resolver. Então foram dezenas as solicitações e isso também 

acontece com todos os Vereadores aqui desta Casa e certamente acontecerá com vocês também 

que estarão assumindo, que é situações rápidas, pequenas, que você liga para o diretor, você liga 

para o secretário ou você liga para o prefeito e que, com uma decisão de, do prefeito ou dessas 

pessoas diretamente, poderão ser resolvida, que são questões extremamente pequenas e que às 

vezes a indicação ela se torna inviável, não que ela não possa ser feita, todas as indicações 

podem ser feitas. Pode passar! Pode passar! É o que isso aí? As moções! Barbaridade, tchê! As 

moções, entrou alguma coisa ali. As moções. As moções são também uma ação do vereador, é 

importante. No meu caso, eu fiz duas de congratulações, em 2017, duas de repúdio também, 

quatro; 2018: duas de congratulações; em 2019 fizemos cinco e uma moção de, não sei, apoio, 

2019; e 2020 apenas uma moção de apoio. Essa moção de 2020 foi da questão do fundão, que 

todos nós assinamos aqui, para que ele fosse encaminhado para outras, outras ações do governo 

federal. Pode passar! Projeto de lei, então foram nove projetos de lei que esse Vereador 

encaminhou a esta Casa, não consigo enxergar, está difícil pra mim aqui. Pois é, está anotado 

aqui, né? Então vamos... Indicações, projeto de lei, isso! Dois mil e dezessete nós 
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encaminhamos, foi nosso primeiro projeto, o Janeiro Branco. Uma ação voltada para a nossa , 

para que tudo aquilo que a mente não resolve, o corpo transforma em doença. Isso é um trabalho 

de prevenção, extremamente usado na área da saúde principalmente, então é uma campanha de 

conscientização, trabalho de prevenção. Como já todos sabem, é importante que a gente sempre 

trabalhe na prevenção porque o Município gasta menos. Quanto mais gastar na, no efeito, sempre 

se gasta mais. E se trabalharmos na causa, sempre se gastará menos. Então são campanhas 

importantes, assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, campanhas que conscientizam, 

campanhas que informam, campanhas que trazem a discussão dentro da comunidade. E o Janeiro 

Branco eu tenho orgulho, a alegria de ter estabelecido, colocado nesta Casa e aprovado por 

unanimidade de todos os Vereadores, em 2017, logo no que assumimos essa legislatura. Projeto 

de Lei nº 060/2018, também um projeto muito interessante, a qual nós denominamos a praça 

José Vieira de Brito, localizada no bairro União, município de Flores da Cunha, trazendo assim 

ou firmando uma importante história do nosso município, né, Vereador João, na qual teve 

participação direta nesse projeto também, né, então no, agradecemos a participação, trazendo ou 

mantendo esta informação no nosso bairro União, que hoje é conhecido como bairro União, mas 

ele era antigamente conhecido como a vila Brito. Então morei ali, fui um morador deste bairro, 

estive neste momento, amigos que a gente estudou junto ali, neste momento em que era a vila 

Brito, lá pelos meados de mil novecentos e guaraná de rolha. E assim, um projeto muito 

interessante, eu tenho a alegria e o orgulho de ter denominado esta praça. Projeto de Lei nº 11, 

que institui no município de Flores da Cunha o Agosto Lilás, mês dedicado ao combate à 

violência contra à mulher. Uma ação também desenvolvida dentro da conscientização, para que 

no nosso município cada vez mais e mais se erradique este problema, essa pandemia que é 

mundial e que neste momento de pandemia infelizmente também aumentou os números na nossa 

cidade. Mas nós, como vereadores, temos que estar sempre atuando nesse sentido. Então um 

projeto também extremamente relevante para a nossa comunidade. Projeto 044/2019, que institui 

a Medalha Mérito Farroupilha na Câmara de Vereadores, que destaca pessoas e entidades na 

preservação do movimento gaúcho no município de Flores da Cunha. Também com o objetivo 

de valorização dessas pessoas que atuam nessa área. E entendemos que a nossa cultura, tanto a 

italiana como a gaúcha, no caso aqui a gaúcha, ela contribui muito na educação, ela contribui 

muito com a moral e com a decência das nossas famílias, das pessoas que moram no nosso 

município. Então foi com o intuito disso, de valorizar a questão da cultura gaúcha, o Mérito 

Farroupilha, para pessoas que se dedicam de forma integral, muitas vezes sem ganhar nada, para 

que jovens, crianças, adolescentes, famílias tenham mantido no nosso município a cultura 

gaúcha. Isso é muito importante. Também tivemos o Decreto Legislativo 06/2019, que concedeu 

Medalha Mérito Florense ao Senhor Katalin Sales de Lima, uma pessoa, um líder religioso na 

nossa comunidade, que atua com um trabalho religioso orientativo na nossa comunidade a 

famílias, em especialmente a grupos de jovens. Tivemos diversas moções; requerimentos: 

quatro; projetos de lei complementar: dois; projeto de resolução: quatro. Pode passar! As 

comissões, né? Dois mil e dezessete participamos da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos; Comissão de Prevenção às Drogas. Dois mil e dezoito, 

da mesma forma, atuamos nessas duas comissões. Em 2019, assumimos a presidência dessa Casa 

onde tivemos várias ações, em especial, a viagem à Brasília, juntamente com a comitiva do 

hospital Fátima, em busca de emendas parlamentares para a saúde do nosso município. Foi uma 

experiência extremamente válida, representando a todos os vereadores desta Casa, onde ali 

tivemos esta oportunidade e ela foi extremamente exitosa para a saúde do nosso município. 

Tivemos também participando da Comissão de Finanças e Orçamento; Comissão de Ética 

Parlamentar. E também, 2020, Comissão Especial de Revisão do Código de Posturas e da 

Revisão do Regimento Interno. Então são trabalhos, são horas, são informações que o vereador 

tem que estar aqui se dedicando, juntamente com os, os assessores que estão também 

diretamente envolvido. Tivemos também as emendas parlamentares, que juntamente com o 



 

Anais 2.605, da Sessão Ordinária do dia 30 de novembro de 2020. 396 

nosso Deputado Federal Ronaldo Santini, para 2019, 150 mil, a qual foi encaminhado 

diretamente ao Fundo da Saúde do nosso Município. Sempre pedimos ao Prefeito e ao Secretário 

da Saúde que fosse direcionado à, às cirurgias eletivas, que é um número considerável que temos 

ainda no município, 2020 da mesma forma, o valor foi um pouco a menor, mas sempre com esse 

objetivo de contribuir com a saúde no nosso município, foram 100 mil reais. Então são essas as, 

algumas das ações, entre tantas outras que a gente trabalhou, foram várias as indicações diretas, 

como eu falei, reuniões nesta Casa, reuniões na Prefeitura, jantas, almoços, inaugurações, 

solicitação de comparecimento onde as pessoas ligavam, Samuel, vem aqui ver isso, ver aquilo, 

ver aquilo outro, reuniões de comissões, reunião de bancada, audiência pública, reunião de 

questão regional, onde também tive o privilégio de ser indicado por esta Casa para ser um 

representante do Parlamento Regional, que são questões regionalizadas de municípios na 

questões da segurança, da saúde, da infraestrutura. Então foram várias as ações em que nós nos 

dedicamos para bem representar o nosso município, bem representar esta Casa, tanto nas 

questões locais e principalmente nas questões regionais no Parlamento Regional, a qual 2019 

atuei como primeiro secretário e 2020 como vice-presidente do Parlamento Regional. Então 

foram várias as ações em que nós nos colocamos à disposição e, assim, poder chegar na 

comunidade e dizer: Cumpri o meu trabalho, fiz a minha parte. Agora é a de vocês vereadores 

eleitos, que nessa noite receberão uma congratulações aqui. Muito obrigado da atenção, Senhor 

Presidente. Uma boa noite a todos!     

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador Samuel 

de Barros Dias. Encerradas as inscrições para o Grande Expediente, passamos ao intervalo de 

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

ORDEM DO DIA 

Está em pauta o Projeto de Lei nº 048/2020, que “Dispõe sobre a criação da parceria “Adote uma 

Praça” no Município de Flores da Cunha e dá outras providências”. 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: Muito obrigado, Secretário. A 

palavra está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão. Gostaria de justificar esse projeto, que é de 

minha autoria, que dispõe sobre a criação de parceria “Adote uma Praça” no município de Flores 

da Cunha. Então nós utilizamos como exemplo a praça da Linha 80, que já foi adotada e é 

mantida pela empresa Treboll Móveis. E usando como exemplo esta praça, nós pensamos num 

projeto que poderia contemplar as demais praças do nosso município tanto do interior quanto da 

cidade. Então é um programa simples, que permite a qualquer pessoa física ou jurídica assumir a 

responsabilidade de urbanizar e manter as áreas adotadas limpas e em perfeitas condições para o 

uso da comunidade. Nós acreditamos que vem de encontro à qualidade de vida dos nossos 

munícipes, que por muitas vezes nós trouxemos até essa Casa, né, sugestões, indicações de 

melhorias, de benfeitorias, de manutenções das nossas praças centrais, ainda mais nesse período 

em que nós estamos vivendo, né, os espaços de lazer, enfim, estão sendo cada vez mais visitados. 

Então penso que é um projeto bacana, que também ele traz como benefícios o embelezamento da 

cidade e, também, reduzir os custos, né, da Municipalidade a partir do momento em que as 

praças sejam adotadas por uma empresa ou por alguma pessoa física que tenha esse interesse. 
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Então nós contamos com a aprovação, né, e de todos os Colegas Vereadores, para que possamos 

aprovar este projeto no dia de hoje.  

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 048/2020 aprovado por 

unanimidade.   

Está em pauta o Projeto de Lei nº 062/2020, que “Autoriza o Município de Flores da Cunha, por 

intermédio do Poder Executivo, a receber a título de dação em pagamento, imóveis pertencentes 

ao Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências”. 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: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas já 

cumprimentadas na noite de hoje. O Projeto de Lei 062 então é uma, uma forma do Governo do 

Estado ressarcir o Município de Flores da Cunha pela, pelo não repasse de tudo que ele tem de 

obrigações para com o Município de Flores da Cunha. Estive por diversas vezes em Porto Alegre 

cobrando, juntamente com o Prefeito Municipal, cobrando esses recursos. E não tendo êxito, 

começamos a exigir então que fosse cedido por utilização os espaços, aquelas duas salas que 

estão lá, que era da Inspetoria, conseguimos por 25 anos, que o Município pode usar, e inclusive 

tem o Comdica lá funcionando. E agora então, pra ressarcimento desses recursos, então foi 

solicitado aquela esquina onde tem ali a, o laboratório, que tem a Conselho Tutelar, que tem o 

Procon que foi, eu acho que hoje, né, foi dado início lá da, foi feito a, todas as reformas. É um, 

tínhamos uma dívida de um milhão e meio mais ou menos com o, mas lá, desde 2014 que ela 

vinha, né? Então se formos corrigir esse valor, hoje chegaria em quatro milhões. Mas aquele 

patrimônio, hoje, pro Município de Flores da Cunha, ele é muito importante pra, além de abrigar 

todos esses serviços que estão ali alocados, ele tem um patrimônio hoje, um valor significativo, 

que é um ponto central da nossa cidade, né? Eu acredito que esse valor ultrapassa até a, a dívida 

que o Estado tinha com o Município. Então nada mais justo do que nós aprovarmos, sermos 

favoráveis a isso, porque são encontro de contas. O Estado tem patrimônio, mas não tem 

dinheiro para honrar com seus compromissos. Então hoje, nós estamos aprovando esse Projeto 

de Lei 062 então pra fazer frente ao que o Estado devia, parte do que ele deve ainda pro 

Município de Flores da Cunha. Então nada mais justo que nós recebermos isso, já que tem todos 

os serviços que estão alocados nesse prédio, são os serviços essenciais ao Município de Flores da 

Cunha e eu acho que nada mais justo do que nós sermos favoráveis ao recebimento desse 

patrimônio do Estado para o Município de Flores da Cunha. Sou totalmente favorável. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu também sou já de início 

favorável a esse projeto, acho que ele se chama Negocia RS. Acho que todos os governos 

deveriam fazer essa mesma, ter essa mesma iniciativa de negociar seus prédios públicos. Flores 

da Cunha nós temos aqui inúmeros terrenos baldios que não são aproveitados pelo Município, 

também eles poderiam ser usado nesses mesmos termos. Negocia um terreno vazio em troca, 

como que foi feito lá no Parque de Rodeios, né, foi concedido um terreno em troca da construção 

do pavilhão. É um tipo de negociata que pode ser feita assim entre prédios públicos do 

Município, que o Município não usa. E o Estado aqui está fazendo também, ele não tem o uso 

desse prédio público aqui na cidade, ele está cedendo ao Município. Claro que seria melhor se o 

Governo conseguisse cumprir com suas obrigações, seus pagamentos, mas é uma maneira 
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também de consolidar essa dívida com o Município. O Município recebe esse bem, dá uso pra 

ele, que já está acontecendo, faz as reformas e vai acontecer o seu uso normal. Então sim, que o 

Município também possa, nos próximos anos, também entrar nessa iniciativa de fazer essa troca 

de bens públicos que não são aproveitados por algumas obras que são necessárias. Perfeitamente 

aprovável.  

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

nos prestigiam. Importante a iniciativa do Prefeito Lídio, a gente sabe que tem um programa do 

Governo Estadual, conforme mencionou o Colega Vereador Clodo. O Município de Flores da 

Cunha, nos últimos anos, assumiu a escola Antônio de Souza Neto, assumiu a VRS que liga a 

Otávio Rocha ao município de Flores da Cunha, está também assumindo a VRS-814, que liga 

com Nova Pádua, né? Então tudo isso ainda, só a escola Antônio de Souza Neto que já está 

municipalizada, o resto dos projetos aguardam autorização da Assembleia Legislativa, e esse 

projeto também tem que passar pela Assembleia Legislativa, né? Agora nós temos um, um 

avanço em conversas com o Estado do Rio Grande do Sul, aonde se tem uma vontade de fazer 

isso, então é uma forma também, uma contrapartida de ressarcir, né, o que o Município está 

assumindo. E além do mais, esse, aonde hoje tem a Inspetoria Veterinária, esse prédio, ele abriga 

o Conselho Tutelar, ele vai abrigar o Procon, que está sendo reformadas as novas salas, e o 

Município já, já faz reformas, manutenções periodicamente neste local. Então isso é muito 

importante que venha para o Município de Flores da Cunha para ressarcir essa dívida, que ela é 

na área da saúde e já faz de alguns anos, né? O Vereador Clodo diz que o Município pode fazer, 

mas o Município não deve, né, Vereador Clodo. O Município tentou fazer uma permuta lá para o 

Parque de Eventos Antônio Dante Oliboni, mas não, não teve nenhuma empresa interessada em 

fazer aquela obra. Então são, são situações extremamente diferente. Mas somos totalmente 

favorável, Senhor Presidente.  

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 062/2020 aprovado por 

unanimidade.   

Está em pauta o Parecer Contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao 

Projeto de Lei nº 010/2020, que “Autoriza a criação do programa de Hortas Comunitárias, 

Familiares e Escolares no Município de Flores da Cunha para cultivo de hortaliças e dá outras 

providências”. Desde já, a palavra está à disposição de todos os Colegas Vereadores.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Esse é um projeto que foi encaminhado pelo suplente de vereador Luis 

Fernando Rosa, no período em que eu estive afastada por licença saúde no início deste ano. E 

falo com propriedade sobre ele, porque em 2017 eu havia tentado encaminhar um projeto de 

igual teor, que autorizava a criação de hortas comunitárias familiares no município de Flores da 

Cunha, e nós tínhamos recebido parecer contrário do jurídico da Casa. Então encaminhamos ao 

Executivo, através de indicação, inclusive uma minuta do projeto para que o Executivo, após 

análise, pudesse encaminhar até esta Casa o projeto, que até então não aconteceu. Na 

oportunidade em que o Luis Fernando Rosa, dos Republicanos, esteve nesta Casa, ele 

encaminhou o projeto para ser analisado e o projeto recebeu parecer contrário, né, pelo, para o 

trâmite legal, porque quando o vereador ele não pode delegar função ao Executivo, né, nada que 

onere o Executivo o vereador pode encaminhar, pode, enfim, protocolar projetos que onerem o 

Executivo. Então este é um projeto que oneraria o Executivo para a sua execução, por isso 

recebeu parecer contrário. Como eu já coloquei, já tínhamos, né, esta, esta intenção de 

encaminhar este projeto. Mediante parecer contrário do Executivo, do jurídico desta Casa, não o 

fizemos. Então, por este motivo, não porque o projeto não seja um projeto bom, né, para ser 

executado, somente porque ele recebe parecer contrário do jurídico desta Casa, que ele vai 

receber parecer contrário pelo menos desta Vereadora.   
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Está em votação o Parecer 

Contrário ao Projeto de Lei nº 010/2020. Os Vereadores que forem favoráveis ao Parecer 

Contrário votem sim e aos contrários ao Parecer Contrário votem não. Por gentileza, confirmem 

os seus votos assim que a opção for selecionada. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei 

nº 062/2020 aprovado por unanimidade.   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Parecer contrário (da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final) ao Projeto de Lei nº 010/2020 aprovado por unanimidade. 

Está em pauta a Moção nº 010/2020, de Congratulações ao Prefeito, César Ulian, e ao Vice-

Prefeito, Márcio Antonio Dotti Rech, eleitos nas eleições de 15 de novembro deste ano, que 

assumirão o mandato em 1º de janeiro de 2021. Desde já, passo a palavra à autora desta 

proposição, Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Colegas Vereadores, senhoras e senhores. Já 

tive a oportunidade de me manifestar no Grande Expediente, foi encaminhada esta moção de 

congratulações ao prefeito eleito, César Ulian, ao vice-prefeito eleito, Márcio Antonio Dotti 

Rech. Eu desejo um excelente governo. Desejo o melhor governo que este município já teve. 

Desejo que nós consigamos executar o melhor dos projetos, porque o cidadão de Flores da 

Cunha merece, independente da sigla partidária, independente de na campanha, nós estivemos, 

né, em lados opostos, né, apoiando outros candidatos, acima de qualquer coisa. Agora não se fala 

mais em partido político, nós temos que falar em município, em cidadãos. Então na estarei mais 

aqui, César, Márcio, como vereadora apoiando os projetos do governo, mas como cidadã estarei 

sempre presente, sempre ajudando, sempre opinando, isso faz parte já da minha vida, sempre foi, 

fui muito participativa e vou continuar sendo. Desejo muito sucesso à nova administração, desejo 

um excelente trabalho e tenho certeza que o município de Flores da Cunha ganhará muito com 

isso. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Está aberta a votação da Moção nº 

010/2020. Os Vereadores que forem favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por 

gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 010/2020, de 

Congratulações, aprovada por unanimidade.   

Está em pauta a Moção nº 011/2020, de Congratulações aos candidatos a Vereador eleitos nas 

eleições de 15 de novembro deste ano: Carlos Roberto Forlin - Guga Forlin, MDB, com 988 

votos; Diego Tonet, Progressistas, com 596 votos; Vitório Francisco Dalcero - Diretor Vitório, 

MDB, com 576 votos; Clodomir José Rigo - Clodo Rigo, Progressistas, com 562 votos; Horácio 

Natalino Rech - Horácio Rech, PSB, com 545 votos; Ademir Antonio Barp - Ademir Barp, 

MDB, com 480 votos; Silvana De Carli, Progressistas, com 436 votos; Luiz André de Oliveira - 

Luizão, Republicanos, com 380 votos; e Angelo Antoninho Boscari Junior - Mestre Jesus, PDT, 

com 364 votos. Desde já, transfiro a palavra à autora desta moção, Vereadora Claudete Gaio 

Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Obrigada, Presidente! Mais uma vez já me 

manifestei também no Grande Expediente. Eu gostaria de dizer que desejo muito sucesso aos 

vereadores eleitos, que consigam concretizar os vossos objetivos e os vossos sonhos, que 

valorizem cada eleitor, cada voto, que não atendam só os desejos nas urnas nas quais fizeram os 

votos de vocês, porque vocês deixam de representar uma comunidade, deixam de representar um 

bairro a partir do momento que estão aqui. Vocês estarão representando a população florense, 

toda a comunidade, o desejo e os anseios de toda a população, da cidade e do interior. Então 

fiquem atentos. Acolham, abracem, ouçam, porque às vezes a população quer ouvir, quer ser 

ouvida, quer falar e, dentro do possível, atendam a comunidade. A comunidade tem um respaldo 

muito grande pela Câmara de Vereadores. Enxergam vocês a partir deste momento com outros 
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olhos, olhos de alguém que pode ajudá-los, que pode ajudar a resolver o seu problema. Então 

façam por merecer os votos que receberam, representem bem a vossa comunidade, atendam a 

todos, conversem bastante, se entendam, decidam pelo melhor. Quem ganha com isso é a 

comunidade de Flores da Cunha. Sucesso a todos vocês! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Está aberta a votação a Moção nº 

011/2020, de Congratulações. Os Vereadores que forem favoráveis votem sim, os contrários 

votem não. Por gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 

011/2020, de Congratulações, aprovada por unanimidade.   

Está em pauta o Requerimento nº 080/2020, que requer o abono de falta da Vereadora Claudete 

Gaio Conte, conforme artigo 70 do Regimento Interno desta Casa, da reunião da Comissão de 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, dia 19 de novembro de 

2020, por motivos de saúde, conforme atestado médico em anexo. Desde já, transfiro a palavra a 

Vossa Excelência para justificar a, o seu pedido, Vereadora.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Obrigada, Presidente! Na última sessão também, 

nas Explicações Pessoais, já havia justificado a minha ausência. Na verdade, eu estava com 

alguns sintomas suspeitos de Covid, na quinta-feira, na, no dia em que acontecem as, as reuniões 

de comissão e passei por uma consulta, então o médico já automaticamente me afastou e me 

entregou um atestado de afastamento por 14 dias. Fiz o teste na sexta-feira de manhã e graças a 

Deus o teste resultou com um laudo negativo, então voltei na segunda-feira aos meus trabalhos. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora. O pedido de 

abono ao Requerimento nº 080/2020 está em votação. Os Vereadores que forem favoráveis 

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

eletrônica). Requerimento nº 080/2020 aprovado por unanimidade.   

Por fim, está em pauta o Requerimento nº 082/2020, que requer o abono de falta do Vereador 

Clodomir José Rigo, conforme Regimento Interno desta Casa, da sessão ordinária do dia 23 de 

novembro de 2020, por motivo de saúde, conforme atestado médico em anexo. Desde já, 

transfiro a palavra a Vossa Excelência para justificar o requerimento, Vereador Clodo.    

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente! Como é do 

conhecimento dos Colegas Vereadores a minha esposa teve que passar por uma cirurgia no 

hospital do Círculo, em Caxias, então eu, eu fiquei acompanhando ela durante esses dias, por 

isso, então, eu trouxe o comprovante, o atestado médico para comprovar a minha... Não pude 

participar da sessão da última segunda-feira, dia 23, então eu peço aos Colegas que, peço aos 

Colegas que... Meu microfone não funciona, agora funcionou, que compreendam a minha 

situação e que possam votar favorável ao meu pedido de, desse requerimento. Obrigado, Senhor 

Presidente!   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Clodo. Está 

em votação o Requerimento nº 082/2020. Os Vereadores que forem favoráveis votem sim, os 

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

Requerimento nº 082/2020 aprovado por unanimidade.   

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

Redação Final o Substitutivo nº 02 ao Projeto de Resolução nº 002/2020; para a Comissão de 

Finanças e Orçamento o Projeto de Lei Complementar nº 007/2020 com a Mensagem 

Retificativa nº 01 e as Emendas Impositivas nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 ao Projeto de Lei nº 059/2020. Encerrada a pauta (da 

Ordem) do Dia, passamos às        

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 
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Com os vereadores inscritos. Desde já, transfiro a palavra ao Vereador Samuel de Barros Dias. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Obrigado, Senhor Presidente! Apenas pra 

finalizar, não pude terminar no Grande Expediente. Quero agradecer de forma particular e 

especial nesse pleito que tivemos, tive o prazer, o privilégio de estar concorrendo juntamente 

com esse meu Colega aqui, o Fera, Moacir Ascari, eu gosto de chamar ele de Moacir, né? Quero 

dizer, Fera, muito obrigado pela oportunidade, né, de ter estado contigo nesse período aí de 

eleição com uma, né, das propostas a nossa comunidade. Foram três apresentadas e uma delas foi 

a nossa, não foi aceita neste momento. Encaminhamos ao nosso município uma continuidade de 

uma gestão de resultado e assim a comunidade soube fazer a sua avaliação. E com isso eu 

finalizo, né, essa, esse pleito com muita alegria, com um orgulho pessoal, né, de ter estado ao teu 

lado levando essa mensagem e juntamente com alguns vereadores eleitos que aqui estão, né, o 

nosso Vitório, o Guga, onde é que está o... Vitório, o Guga... ah, o Barp. Barp, barbaridade, tchê, 

está lá o Barp, que também a gente pôde caminhar junto em alguns lugares, né, e de forma 

individualizada. E então são, são coisas positivas de uma campanha a gente poder levar a nossa 

mensagem, conhecer lugares, conhecer pessoas, então, né, Éverton foi bem positivo. Então isso 

não existe derrota, pelo contrário, isso existe o pleito, né, e a comunidade fez a sua avaliação e 

nós temos que respeitar. E parabenizar a todos os envolvidos, todos de uma certa forma sabe que 

são vencedores, porque não é fácil, né, Paula caminhar nesse município aí, convencer as pessoas 

daquilo que nós acreditamos ser o melhor para o nosso município. Pra mim foi uma 

oportunidade única, né, primeira vez que concorro nessa modalidade, como vice-prefeito, mas a 

gente sabe da importância de estar levando algo que a gente acredita, né? E com isso, Fera, te 

agradeço a oportunidade de caminhar junto contigo nesse período aí assim como os demais 

vereadores, eu sei que foi, não foi fácil a caminhada, né, não foi fácil. Também quero agradecer 

ou melhor deixar um grande parabéns ao meu amigo Adiló Didomenico, que ontem se consagrou 

também vitorioso dentro de uma proposta ao nosso município vizinho, Caxias do Sul, como 

prefeito no segundo turno, concorrendo diretamente ali com o Pepe Vargas, né? Então Caxias do 

Sul está de parabéns com seu prefeito novo e nós que somos vizinhos aqui desejamos à Caxias 

do Sul que realmente haja um momento importante pra Caxias do Sul que venha também 

respaldar toda a nossa região, sabemos que Caxias do Sul vem sofrendo a longos anos, não por 

culpa da administração, muito embora em alguns momentos sim, mas é importante que agora as 

eleições haja essa oportunidade. Então parabéns, Adiló Didomenico, e a todos que (Interferência 

do Presidente: Para encerrar!) no, isso, só pra encerrar, Senhor Presidente, a todos que 

participaram do pleito em Caxias do Sul. Muito obrigado! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel de 

Barros Dias. Com a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Boa noite também aos Colegas 

Vereadores, Vereadora, população que aqui nos prestigia, obrigado pela presença, Rouglan, da 

imprensa também. De maneira especial gostaria de agradecer a Colega Vereadora Claudete pela 

homenagem feita a nós, né, em meu nome, em nome do Márcio, também em nome dos 

vereadores agradecer pelas belas palavras ditas. E continuaremos trabalhando juntos, né, agora 

no Executivo, nós como prefeito e vice, a Senhora também como diretora da escola. Então 

continuaremos trabalhando junto sempre pensando pelo nosso município. De forma especial 

também cumprimentar os vereadores eleitos que aqui estão. Dizer que temos um grande trabalho 

pela frente, tanto nós, eu e o Márcio como vocês muito bem expressado pela Colega Vereadora, 

temos uma grande missão, representar e cuidar da nossa população, por isso nós também 

contamos muito com vocês Luizão, Diego, Guga, Vitório, o Angelo, Silvana está ali, o Horácio 

acho que não pôde vir, Ademir, Clodo. Então também teremos essa, essa grande missão pela 

frente e com certeza não mediremos esforços aí para estarmos fazendo o melhor para a nossa 
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população. Também hoje estivemos, vamos protocolar, né, a Rosma acho que já protocolou o 

nosso Código de Posturas e Convivência Cidadã, um projeto que vem tramitando há um bom 

tempo aqui no nosso, na nossa Casa e hoje conseguimos protocolar. Provavelmente vai ficar pra, 

pros novos vereadores a aprovação, acredito que não teremos tempo hábil para aprovar, mas um 

código aí que vem pra dar todo, todo um norte e todo o regramento pro nosso município pra que 

cada vez mais a gente possa conduzir de forma mais ordenada todas as ações, os 

comportamentos e o envolvimento da nossa comunidade. Então um, um, pra mim é um festejo 

que a gente faz hoje, né, Presidente João também, você que começou esse trabalho com a gente 

antes de ser Presidente, do, de todo o esforço que fizemos para que esse projeto fosse levado 

adiante, hoje conduzido também juntamente com o Moacir e o Samuel conseguimos concluir 

este trabalho. Então um agradecimento também a toda a assessoria, que esteve presente também 

nesta elaboração. E também complementando uma fala do Colega Samuel quando ele falava do 

Janeiro Branco, da prevenção. Então a prevenção ela não é somente um, um, pra diminuir o 

custo, né, mas também para diminuir o impacto na vida das pessoas, né, Vereador Samuel? Que 

muitas vezes, né, quando a gente trabalha na prevenção e esta é uma bandeira forte que iremos 

também trabalhar em todos os aspectos no nosso município, na prevenção, pra que cada vez mais 

a gente seja poupado de passar por situações que muitas vezes são doloridas, são difíceis. Então 

a prevenção também será uma grande bandeira que estaremos defendendo. No mais era isso. 

Desejo uma boa semana e uma boa-noite a todos! Muito obrigado!  

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

palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que ainda nos prestigiam. Eu gostaria nesse momento de agradecer. 

Agradecer aos Vereadores que destinaram emendas, as individuais e as de bancada para a estrada 

de Otávio Rocha à Mato Perso. Foi uma grande, uma das grandes indicações e pedidos feitos por 

esta Vereadora, não é de hoje, né, que se fala da importância da pavimentação desta via. Então 

eu gostaria de agradecer aqui o Vereador Pedro Sperluk, o Vereador Clodomir José Rigo, o 

Vereador César Ulian que destinaram as emendas individuais e de bancada, e também ao 

Vereador Samuel de Barros Dias que destinou a emenda de bancada juntamente com, com as 

minhas emendas também. E se nós somarmos com o recurso que foi deixado pelo Prefeito Lídio, 

que eu acho que eram seiscentos mil reais, nós vamos ter em torno de um milhão e quinhentos 

mil reais para nós fazermos alguns quilômetros, né, desta via. Agradeço imensamente. Só quem 

precisa, né, trafegar numa via de 12 quilômetros, vereadores, de estrada de chão, que liga o 

terceiro ao quarto distrito de Flores da Cunha que sente na pele e sente de perto a necessidade 

desta pavimentação. É um distrito pujante, um distrito desenvolvido. Nós vimos no último jornal, 

é a comunidade que mais produz fruta em caroço e é uma comunidade que tem excelentes 

vinícolas, como vimos aí nas cartas, né, dos Melhores Vinhos. É um distrito que representa quase 

5% na arrecadação do Município e que, muitas vezes, a grande maioria não conhece e quero 

convidá-los a todos para que no próximo Magnar Di Polenta, que se comemora o aniversário do 

distrito, em maio do ano que vem, se a pandemia melhorar, estejam todos lá e que se não for 

neste maio que seja num próximo, para conhecer a comunidade de perto. A comunidade não está 

desassistida de asfalto. Nós temos ligação asfáltica com a VRS-834, que liga Forqueta e Caxias, 

mas é uma necessidade, eu sempre digo isso, uma necessidade do Governo trazer o distrito para 

próximo da sede mãe, porque os investimentos daquela comunidade são realizados em outros 

municípios, como Farroupilha e Caxias. Então o nosso comércio perde, a nossa saúde perde, os 

serviços perdem. Então é importante trazer o distrito do Mato Perso para próximo da sede mãe. E 

falando em Covid, né, algo que, casos que nos assustam. Na quinta-feira os recordes de Flores da 

Cunha, 30 casos. Na sexta-feira, 31 casos. Nas últimas 72 horas, 43 casos. Então claro que é 

difícil nós pedirmos pra comunidade ficar isolada dentro de casa. É muito difícil isso, já 
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passamos 8 meses, né, mas então todo o cuidado, usar a máscara, usar o álcool gel, proteger a 

sua saúde e a saúde do outro também. Nós vimos aí as últimas, os últimos comentários em 

jornais também, né, os hospitais estão com muitas pessoas, né, internadas, inclusive nas UTIs. 

Nós precisamos fazer uma força-tarefa pra cuidar da saúde de todos aí nos próximos dias. 

Obrigada, Presidente! Uma boa, boa semana a todos!    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Clodo Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Também quero pegar um 

gancho o que a Vereadora Claudete estava falando, eu fiquei por 6 dias num hospital, em Caxias, 

e a gente ouvia os comentários lá dentro do hospital já na semana passada de, da, do inúmeros 

casos que estão acontecendo. Então é preocupante sim. Tomara a Deus que isso tenha um efeito 

rápido da nossa sociedade, né, aqui, que a gente saiba se, se, se prevenir, né, pra que a gente não 

distribua mais essa, essa pandemia pras, pros nossos familiares. Também dizer que encerramos a, 

o ano político praticamente, as eleições definidas. Muitas surpresas, inclusive ontem nas capitais, 

nas cidades que não tinham ainda decidido. O que a gente pode levar de, de experiência desse 

ano, 2020, é que muitos nomes conhecidos, nomes velhos da política foram trocados, foram 

deixado de lado, pessoas novas, uma renovação, isso em todo o país, né? Aqui nessa Casa então 

nós tivemos um acréscimo, né, Vereador Ademir? Na legislatura passada só tivemos o Fera 

como reeleito, nessa vez tivemos eu e o Senhor. Espero sim que os novos eleitos, todos possam 

vir a essa Casa fazer o seu trabalho, todos sabem o porquê, de que forma que foram eleitos, como 

que conseguiram os seus votos e que venham a essa Casa representando o maior número de 

pessoas possíveis. Quero agradecer a Vereadora Claudete pela moção de reconhecimento. E 

dizer mais uma vez aqui ao Vereador César, ao Márcio que a partir do dia primeiro vocês são as 

autoridades máximas do nosso município. O Márcio vindo lá da nossa (ininteligível), né, Márcio, 

lá da, da cria da Vacaria que nem eu também sou de lá, mas nós estamos aqui trabalhando para o 

bem do município. Então eu desejo a todos nós eleitos e reeleitos, que a gente possa ter um 2021 

pleno, com muito trabalho, que é o que o município vai exigir de nós, cada um dentro do seu 

quadradinho, mas fazendo o melhor para o município. Então eu quero agradecer mais uma vez a 

Vereadora Claudete e a todos os eleitos que façamos um ótimo trabalho no próximo ano. Era 

isso. Uma boa semana a todos e obrigado!    

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

palavra Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas já 

cumprimentadas. Na verdade, me referindo aqui a fala do Vereador Samuel. Samuel, e é 

recíproca e verdadeira suas palavras, né, que até então existia um coleguismo como vereadores, 

né, e nessa campanha existiu um algo mais, embora as pessoas todo o dia diziam que a gente 

vivia brigando, né, e que o Senhor estava hospitalizado de uma surra deste vereador, mas é, 

aprendi a conquistar e agreguei um amigo a mais na minha vida. Eu acho que é isso que tem que 

fazer. Acho que a política serve, ela serve muito mais pra fazer amigos do que pra construir 

inimizades. Mas há quem dê, né, dê voz, de vez, né, a essas pessoas e essas pessoas certamente, 

Éverton, né, estarão logo logo, né, se apresentando, né, pro dia a dia. Mas tomara que tenham 

êxito todos os candidatos que foram eleitos, né, com a população. Que é muito, né, é muito 

chocante, né, quando tu fica quatro vezes eleito, reeleito como vereador nesta Casa e quando 

ocupa ou coloca o nome à disposição para um cargo a majoritária sofrer tantos ataques, né, como 

a gente sofreu. Mas nada como um dia após o outro. E, certamente, se existiu a renovação, no 

passado também ela existiu, né, eu fui o único candidato postulante a um cargo nessa Casa 

Legislativa que consegui me reeleger na última, né, todos vocês são novos Colegas Vereadores e 

que bom que tenha sempre alguém que dê continuidade ao bom trabalho, porque senão se 
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começa do zero e querendo inventar roda não funciona, né? Também temos um outro problema, 

falando em Janeiro Branco, é preocupante que na última semana nós tivemos duas perdas aí por 

suicídio, né, então isso vem se agravando pela pandemia no nosso município, embora não se 

divulgue, que é proibido, mas é bastante preocupando, preocupante isso. Então nós temos que 

estar atentos, porque eu acho que esse problema ele não está tão longe, muitas vezes ele está ao 

lado, está dentro da, da casa da gente, porque a depressão ela é muito terrível, né, e quem não 

teve ou tem ou algum vizinho, algum familiar que passou por isso, então, sabe do que eu estou 

falando. Então nós temos que estar atentos a qualquer situação nova, né, pra que a gente dê força, 

coragem e ânimo pra essas pessoas não chegarem a esse ponto, a esse extremo, né, que é, muitas 

vezes é uma felicidade pra pessoa que se tira a vida, mas é, é muito dolorido pra quem fica, né, 

muitas vezes filhos pequenos, né, os ente querido que estão ali e não sabem muita, muitas vezes 

justificar. Isso sim é, é, é uma perda irreparável, né, que a gente tem muitas vezes nas vida das 

pessoas. No mais uma boa semana a todos! 

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

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, às pessoas que ainda nos prestigiam nesta 

noite. Eu quero parabenizar a Colega Claudete pela iniciativa de fazer a moção. Já havia me 

pronunciado na tribuna na semana passada, mas quero novamente desejar sucesso aos novos 

vereadores, aos vereadores eleitos e os reeleitos, né? A comunidade precisa e, e, e vocês tem que 

dar essa representatividade na qual foi, foi avalizado na eleição, né, no voto e todo os noves, os 

noves vereadores eleitos. Também quero desejar ao Márcio, ao César, né, um, muito sucesso 

durante a trajetória, a administração de vocês, né, parabenizar novamente. Quem, quem, quem 

ganha com isso também é o município de Flores da Cunha. Estava vendo agora, nossa Diretora 

colocou no nosso grupo dos vereadores, né, serra gaúcha bandeira vermelha, então nós temos 

toda a semana o Governo do Estado decretou do dia 01 ao dia 07 bandeira vermelha e o Governo 

suspende o Modelo de Cogestão. Então a microrregião da serra foi classificada de bandeira 

vermelha no mapa definitivo do Governo do Estado nesta segunda-feira. O Governo Eduardo 

Leite suspendeu temporariamente o Modelo de Cogestão regional que flexibilizava alguns 

setores mais do que as regras impostas pelo modelo de distanciamento controlado. Então isso 

quer dizer que vale agora o decreto do Governo do Estado. Então a partir de amanhã novas 

regras, vamos ter que se adaptar novamente. Infelizmente os números não são favoráveis, né, 

não, não só aqui na serra, mas é no estado, nos, no estado vizinho também, Santa Catarina, né, é 

muito estranho, uma coisa sem explicação e novamente nós vamos voltar a, a, aquele sofrimento 

que nós tínhamos lá em abril, maio, junho, julho, então novamente nós vamos voltar com isso. 

Esperamos que a comunidade tenha paciência. A gente sabe que o comércio, a indústria aí já vai 

sentir alguma, alguma diferença, mas nós precisamos é do respeito e, e da responsabilidade. 

Nesses próximos dias aí que a comunidade, né, procurem evitar as aglomerações, com certeza 

esses números são reflexo do que aconteceu nos últimos meses, né, e nós, nós, nós somos 

culpados, todos são culpados e nós precisamos refletir para que esses números não se 

transformem em números de óbitos no nosso município. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado e uma boa semana!   

VEREADOR MOACIR ASCARI: Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento da 

Presidência). Senhor Presidente. Na verdade o culpado a partir de amanhã é o Prefeito, né? 

Quando decreta alguma fechamento de alguma coisa tem que sempre o Prefeito é o culpado. 

Então vão se acostumando aí, né, com a ideia. Na verdade sobre as emendas impositivas, 

gostaria de falar aqui que temos um projeto logo mais que será votado em sessão extraordinária, 

que é sobre o, é a inclusão no, no Projeto 1090 no plano de metas do Plano Plurianual no Anexo 

III da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quero explicar pros Colegas Vereadores que eu, o 

Vereador e Vereador Éverton e Vereador Barp, estamos realocando, nesse mesmo projeto, e pra 

bom entendedor dois risco é o suficiente, que o Prefeito tem a responsabilidade até o dia 31 de 
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dezembro de iniciar as obras e pelo menos dar a continuidade para que o sucessor venha a 

concluir as obras. Então nós estamos abrindo mão de colocar recursos em obras que não estão 

iniciadas, que poderíamos muito bem realocar, Vereadora Claudete, obras que estão lá com 10 

reais, realocar esses recursos naquelas obras e uma obra onde já está aberta, já tem os moradores 

com a base comprada, com a base, que é na estrada, estrada Antônio Romano, então é uma obra 

que ela vai estar com a base pronta e o futuro prefeito não vai ter os recursos pra colocar nessa 

obra. Aí ele vai dizer não tenho recursos, aí vamos deteriorar a base que foi pra aquela obra. 

Então certamente pra bom entendedor dois risco é o suficiente, estamos querendo ajudar. Então 

ajudando é o que, realocando esses recursos nessa obra que ela vai estar com a base e pra receber 

a pavimentação. Seria muito fácil colocar essas obras e depois deixar a batata quente nas mãos 

de quem quiser depois achar que encontra a solução mágica pra, mas não é isso. Então nós 

estamos sendo responsáveis e é sessão extraordinária pra logo mais. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Moacir Ascari. 

Encerrada as Explicações Pessoais, passamos, então, aos Informes da Presidência. Na tarde do 

dia 23 de novembro, recebi a diretora da escola Interativa, Senhora Eroni Mazzocchi Koppe, que 

trouxe a esta Casa um exemplar do projeto “Nossas Produções”, com o tema: 2020, um ano para 

“não” esquecer. A iniciativa fala sobre as vivências de alunos e professores em um ano atípico, 

um 2020 que ficará na história e que, certamente, trouxe e continuará trazendo muitos desafios 

de superação a alunos, pais, professores. Um belíssimo trabalho, recomendo a todos que leiam. 

Certamente ficará como um documento vivo do período que a gente passou no decorrer deste 

ano, ficamos com uma cópia na secretaria da Casa. Na última sexta-feira, dia 27, à tarde, 

participei da Cerimônia de Inauguração do Projeto da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Cívico-Militar Tancredo de Almeida Neves, no bairro União, escola que atende atualmente 289 

alunos. O evento foi restrito a autoridades e convidados, devido às restrições do distanciamento 

social. O objetivo da escola cívico-militar é incorporar aos alunos atitudes e valores (familiares, 

sociais e patrióticos), trabalhando para que o cidadão em formação tenha consciência de seus 

deveres, direitos e responsabilidades, como forma de preparar o aluno para qualquer campo 

profissional no qual possivelmente venha a atuar no futuro. O monitor militar voluntário Marcelo 

Viana já está atendendo na instituição, implantando as rotinas de novo método junto aos alunos 

dos anos finais e do turno integral daquela escola. A Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Cívico-Militar Tancredo de Almeida Neves se tornou a primeira instituição municipal da serra 

gaúcha a receber o projeto aprovado pelo Governo do Estado. Contou também com a presença 

do autor desse projeto, Deputado Estadual Coronel Zucco, idealizador do projeto no nosso 

estado, no Rio Grande do Sul. Quero também, já fiz esta manifestação na semana passada, mas 

em nome desta Casa Legislativa, então, parabenizar a Colega Vereadora pela moção, a qual 

subscrevemos todos em conjunto, parabenizando os novos colegas vereadores eleitos, desejando, 

desde já, um profícuo trabalho ao longo desses próximos 4 anos, todos vocês terão certamente 

capacidade de desenvolver um belo trabalho. Fico na torcida como cidadão para que 

desempenhem da melhor forma possível as atribuições nesta Casa, a Casa precisa de novas 

ideias, novas pessoas, isso é importante pra democracia, que a gente aos poucos vá renovando e 

oportunizando da mesma forma que nos foi oportunizado uma, uma, uma vez, Colegas 

Vereadores, que os próximos venham e façam o seu trabalho e deixem a sua marca, a qual 

estendo na mesma forma ao Colega Vereador César, agora prefeito César, ao vice Márcio desejo 

também um, um, um bom trabalho à frente do nosso município nas próximas, na próxima 

administração. Serão anos desafiadores certamente, mas que vocês terão, farão o máximo 

possível que estiver ao alcance pra fazer um bom trabalho. Então, desde já, reitero os votos em 

nome dessa Casa Legislativa, a todos os senhores votos de sucessos pra próxima administração. 

Também cumprimento as outras chapas, ao Vereador Fera, Vereador Samuel, também a Paula 



 

Anais 2.605, da Sessão Ordinária do dia 30 de novembro de 2020. 406 

que está aqui presente em nome, em seu nome também o do Ernani que colocaram o seu nome à 

disposição. Parabéns pela coragem também em, em participarem deste pleito. Também gostaria 

de deixar aqui um, um especial agradecimento e os parabéns a revisão, Comissão Especial de 

revisão do Código de Posturas, né, presidente César, também em seu nome aos membros, o 

Vereador Fera, Vereador Samuel que desenvolveram um belo trabalho ao longo desses anos pra 

que a gente pudesse, enfim, desde 2018, né, Rosma que foi iniciado o processo, foi contratado 

uma assessoria externa, foram feitos encontros, um trabalho extenso, árduo, né, Vereadores? Nós 

começamos lá em 2018, vocês deram brilhantemente a continuidade a esse processo e hoje 

recebemos a peça que certamente será aprovada na próxima legislatura, talvez os primeiros 

projetos, né, em virtude da, da, da sua complexidade e a necessidade de fazermos audiência 

pública também pra prever esse importante projeto que é um ganho, Código de Convivência 

Cidadã é pioneiro no estado, nenhum município tem ainda o seu aprovado e, certamente, Flores 

da Cunha será pioneira de novo nesse quesito. Então parabéns a todos os envolvidos. Antes de 

encerrar, gostaria de cumprimentar o Colega Vereador Pedro Sperluk que esteve de aniversário, 

então, no último sábado. Vereador Pedro, deixar o nosso abraço, as nossas felicitações, votos de 

muita saúde, alegrias e prosperidade. Agora, ao final da sessão, convido a todos para que nós 

possamos fazer a foto e a entrega das moções da Vereadora Claudete. 

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 30 de 

novembro de 2020, às 19h46min. Muito obrigado a todos!  
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