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SESSÃO 2.607 – ORDINÁRIA 

07 de dezembro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 07 de dezembro de 2020, às 

18h05min. Cumprimento a todos os Colegas Vereadores, Colega Vereadora, profissionais da 

imprensa hoje presentes e toda a 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 124/2020, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 02 ao Projeto de Lei 

Complementar nº 007/2020, que “Altera e inclui dispositivos ao Projeto de Lei Complementar nº 

007/2020, que altera o Anexo IV: Mapa 04: Sede Urbana Municipal – Zoneamento – e os 

Artigos 43, 50 e 55 da Lei Complementar nº 149, de 26 de setembro de 2019, que institui o Plano 

Diretor Municipal de Flores da Cunha”. 

Ofício nº 125/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 068/2020, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a desafetar e permutar imóveis de propriedade do Município de Flores da Cunha com 

Parque Romano Empreendimento Imobiliário Ltda. e dá outras providências”. 

Ofício nº 126/2020, que responde o requerimento nº 057/2020, de autoria do Vereador César 

Ulian e encaminha o Memorando da Procuradoria Geral do Município nº 128/2020 e cópia do 

processo de sindicância especial instaurado para averiguar o cumprimento das cláusulas 

contratuais do contrato firmado entre o Município e a Corsan. 

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

da União recebidas pelo Município. 

Convite para participar da cerimônia de inauguração da Casa de Cultura Flávio Luis Ferrarini, no 

dia 10 de dezembro de 2020, às 14:00 horas. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, de autoria da Comissão Especial formada pelos 

Vereadores César Ulian, Moacir Ascari e Samuel de Barros Dias para revisão do Código de 

Posturas, que “Institui o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha e dá 

outras providências”. 

Projeto de Lei nº 067/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que “Denomina de 

Estrada das Andorinhas uma via pública localizada no município de Flores da Cunha”. 

Indicação nº 121/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a reativação do projeto Resgate Histórico das Comunidades. 

Indicação nº 122/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a criação e instalação de uma “Casa de Passagem” para o atendimento, abrigo e 

acolhimento temporário de crianças, adolescentes e adultos vulneráveis em situação de risco 

pessoal e social. 

Indicação nº 123/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a transferência de um monumento histórico que está localizado no terreno do Senhor 
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Nelson Otobelli, na Linha 80, para a praça central da comunidade, conforme imagens anexas à 

indicação. 

Requerimento nº 084/2020, de autoria do Vereador Samuel de Barros Dias, que requer a retirada 

do Projeto de Lei Complementar nº 009/2017, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências 

bancárias públicas e privadas e as cooperativas de crédito, instaladas no município de Flores da 

Cunha, contratarem vigilância armada durante 24 horas, inclusive finais de semana e feriados, e 

aos conveniados bancários a obrigatoriedade de vigilância armada durante seu expediente de 

prestação dos serviços, e dá outras providências”.  

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Convite do Comandante Daniel Tonatto, da 2ª Companhia da Polícia Militar, para participar de 

uma reunião, no dia 08 de dezembro de 2020, às 14:00 horas, na sede da Brigada Militar, para 

apresentação do programa “Novo Rumo”. 

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. Utilizo este espaço para justificar as 

indicações encaminhadas por mim durante esta semana. E, se não forem atendidas por este 

Governo, já fica, né, uma indicação para o Governo que se segue. O primeiro deles, é a 

reativação do projeto Resgate Histórico das Comunidades. Já havia encaminhado esta indicação, 

esta solicitação no ano de 2017, depois, por mais..., no ano de 2017, solicitando que o livro 

“Mato Perso, uma história que merece ser preservada” fosse publicado, porque este projeto já 

havia lançado o livro dos 125 anos da colonização do travessão Alfredo Chaves. Então, após, o 

livro da comunidade do distrito do Mato Perso também foi publicado por esta Administração, 

mas o projeto não foi dado mais continuidade. E nós somos sabedores que existe, na linha 

Oitenta, uma munícipe chamada Lauristela Stuani, que está, também, escrevendo a história da 

comunidade da linha Oitenta. Então a gente vê que é um..., primeiramente, que é um projeto 

muito importante, né, de regate histórico das nossas comunidades, dos nossos bairros, que, se 

não for mantido, as nossas histórias vão se perdendo, né, conforme os anos vão passando e que 

existe muitos munícipes e escritores, também, com interesse de resgatar a nossa história. Então 

nós solicitamos, né, que este projeto, que é lindo, ele possa ser dado continuidade e possa ser 

revisto aí pelo próximo Governo. Também, eu gostaria de falar um pouquinho da criação e 

instalação de uma casa de passagem no município de Flores da Cunha. É um assunto que já veio 

a esta Casa. E, trazendo à tona um acontecimento que aconteceu na última semana, conforme as 

informações do Conselho Tutelar de Flores da Cunha, duas crianças, após a apreensão dos pais, 

duas crianças menores de cinco anos, tiveram que ser..., que ficar aos cuidados de uma 

conselheira tutelar, após a anuência do Promotor. Isto no nosso município. Então eu acho que é 

um assunto que deve ser levado em consideração, deve ser discutido com as entidades. Eu acho 

que já é o momento, né, de nós termos um espaço pra atender, pra abrigar temporariamente 

indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos. Porque, 

às vezes, eles estão em nosso município, mas os familiares não residem aqui e o translado dessas 

pessoas, durante a noite, muitas vezes acontece durante a noite, é muito difícil. Então também 

um outro assunto que poderá ser discutido, né? Quiçá, no próximo Governo. E um outro, uma 

outra solicitação, é a transferência de um monumento histórico que está localizado no terreno do 

Senhor Nelson Otobelli, na linha Oitenta, para a praça central da comunidade. Poderão 

acompanhar aí as fotos (exibição de imagem através da televisão). Este monumento que está ali, 
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ele possui uma placa de inauguração da ponte que liga a linha Oitenta à linha Cem. Declaração 

de Líder, Senhor Presidente. (Assentimento da Presidência). Uma placa que data do ano 1947, da 

inauguração desta ponte. Na época, neste terreno, não havia, né, nenhuma plantação. Hoje, faz 

parte da horta, né, deste morador. Mas é um patrimônio, né, da nossa comunidade, ele conta a 

história daquela localidade também. Então a gente solicita que este monumento seja transferido 

para a praça da linha Oitenta. Já foi, inclusive, hoje a Paula Cavagnolli não pode estar aqui 

presente, mas conversou com o morador, o proprietário, né, do terreno, que ficou muito feliz 

com a ideia e já acordou que ele possa sim ser transferido, enfim, pra que todos, né, os 

moradores, possam também conhecê-lo e preservando, assim, a história tão bonita daquela 

comunidade também. Por essa semana, são essas as indicações, Senhor Presidente. Muito 

obrigada! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereadora 

Claudete. Encerrada então as inscrições para o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Boa tarde! Boa tarde ainda, Presidente, demais Colegas 

Vereadores, Vereadora, servidores da Casa, imprensa, a Gabi, seu novo colega também, seja 

bem-vindo a Flores da Cunha e ao novo trabalho também junto à imprensa, com o jornal O 

Florense, cada vez mais inovando e trabalhando para melhor informar toda a nossa comunidade. 

Então é uma alegria muito grande poder retornar a esta Casa também, após um período. Estive 

semana passada aqui, um período de eleições, onde passamos por dias cansativos, né, Vereador 

Samuel também e digo pra vocês, né, que já estou com saudades de pedir voto, né? Estava fácil, 

comparando com tudo que temos pela frente agora. Então, com certeza, uma missão muito 

desafiadora. Cada dia mais, temos a certeza de que o desafio é diário, quando cumprimos com 

uma fase, um ciclo, ciclo da eleição, agora o ciclo da preparação e da transição e, depois, 

também o ciclo da gestão. Então não tenho dúvidas de que, a cada novo dia, novos desafios vão 

surgindo. E ainda temos aí uma pandemia no meio disso tudo, agora com casos mais presentes 

até agora no fator da transição, né? Temos aí o nosso Prefeito. Mas, mesmo assim, né, hoje de 

manhã, já consegui conversar com ele, via telefone, e se mostra sempre muito prestativo aí em 

tentar facilitar ao máximo todo este processo que, sem dúvida, devido também a postergação que 

aconteceu aí da eleição, né, este período que foi adiada, também nos encurtou muito o prazo de 

transição. Então isso é uma..., um mês, praticamente, aí que nos faz muita falta, principalmente 

em termos de organizar a equipe. Mas estamos com a equipe praticamente fechada, pelo menos o 

primeiro escalão, uma equipe muito boa, que, com certeza, vai fazer um bom trabalho aqui 

também pra Flores da Cunha. Então, aproveitando aqui essa deixa, gostaria, de forma pública, 

também agradecer aos quase dez mil votos que obtivemos aí, juntamente na chapa com o 

Márcio, na coligação, que o Clodo também fazia parte, Coligação Flores para o Futuro, que 

tentou, ao máximo, fazer uma campanha limpa, uma campanha transparente, uma campanha 

mais voltada para as pessoas, onde foi o nosso propósito desde o início. Desde o momento em 

que eu fui convidado, esta coligação começou com a minha pessoa e tentamos, ao máximo, 

seguir as exigências e as regras que eu mesmo coloquei para darmos início aos trabalhos. Então 

hoje, né, a Gabi também já me contatou, muitos da imprensa estão nos contatando e digo a vocês 

que muitos dos cargos que estão sendo compostos aí nem mesmo os presidentes dos partidos da 

nossa coligação sabem de todos ainda. Coo foi um propósito de que nós iríamos trabalhar em 

cima disso, pra montar a nossa equipe em cima de avaliação, de buscar pessoas com o perfil para 

estar na secretaria, nós ouvimos mais de 50 pessoas, de forma presencial, de forma online, para 

chegar nestes nove principais, dez principais cargos aí que estão à frente do nosso município. 

Então um trabalho bem..., bem trabalhoso mesmo, onde, principalmente, alguns..., algumas 

secretarias mais pontuais precisamos conversar com bastante pessoas antes, para entendermos o 
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perfil ideal para o secretário ou para a secretária de hoje, né, desse mandato. Então, com certeza, 

foi..., foi trabalhoso, mas será muito..., muito bem desempenhado por todos eles. Então 

agradecer, né, esses 53,46% dos votos que tivemos aqui em Flores da Cunha. Isso, já numa 

formação que tive nesta semana, falaram, né, de quanto mais percentil os candidatos recebiam, 

maior é a responsabilidade também diante do compromisso com a comunidade. Então, com 

certeza, também não estaremos aí trabalhando só para estes 53, mas para todo o 100% da nossa 

comunidade. Então, certamente, desafios. Desafios muito grandes, mas não poderia deixar de 

começar de outra forma, senão agradecendo a comunidade e mostrando, né, que de fato estamos 

comprometidos e vamos desempenhar um grande trabalho, assim como busquei, ao longo destes 

quatro anos, desempenhar um bom trabalho aqui como Vereador. Como, a princípio, este é o 

último momento que tenho de tribuna para falar aqui, então cumprimentando, também, os que 

nos acompanham através das redes sociais, de antemão, já parabenizar o Presidente, pela 

iniciativa, né, de podermos estar chegando até a nossa comunidade de tantos outros..., de tantas 

outras maneiras também. Então também os que nos acompanham aí. Infelizmente, não podem 

estar presente, mas podem estar acompanhando e também acaba ficando registrado para que 

possam acompanhar em outros momentos. Então gostaria de fazer uma breve retrospectiva aqui 

destes quatro anos, como Vereador, para mostrar algumas das minhas ações também. Então, 

neste período, apresentei 115 indicações, sugestões de melhorias, ao nosso Prefeito Municipal, 

101 requerimentos e 09 moções de congratulações. Apresentei, também, 10 projetos de leis, 09 

projetos de resoluções e 01 projeto de decreto legislativo. Estive, também, como membro da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, nos anos de 2017 e 2018 e, também, depois, 

Presidente desta comissão em 2019 e 2020. Nessa comissão, analisei 290 projetos e emiti parecer 

de mais de 150 projetos. Então também é um trabalho que, muitas vezes, como dito também, na 

semana passada, se não me falha a memória, pelo Vereador Samuel, onde muitas vezes a própria 

comunidade não tem essa noção de todos os trâmites internos da Câmara, né? Onde temos 

muito..., muitos projetos para analisar, para emitir pareceres, reuniões de comissões. Então 

apenas fiz questão de citar aqui nesta comissão os trabalhos que foram desempenhados. 

Também, um deles, né, que foi lido no início desta sessão, a criação da Comissão Especial 

destinada a realizar estudo e revisão da Lei Municipal 522, de 13 de dezembro de 1969, o 

Código de Posturas e suas alterações. Então projeto de lei que trata sobre o novo Código de 

Posturas e Convivência Cidadã. Um projeto que teve a parceria da Comissão de Revisão da 

Câmara, também o IGAM, dos servidores da Prefeitura Municipal e, também, da Câmara de 

Vereadores. Então um projeto onde muitas pessoas se engajaram, se envolveram para que, né, 

quase aos 45, mas pelo menos conseguimos protocolar e deixar esta marca também nesta 

legislatura. Também, um dos projetos que também foram aprovados aqui pelos Colegas 

Vereadores, a realização de parceria entre o Município de Flores da Cunha e empresas privadas 

com o objetivo de promover ações em benefício ao esporte e do lazer. A instituição do 

certificado Destaque Arquitetônico, uma das formas também de despertarmos novas 

oportunidades, principalmente, Colega Vereador Presidente, formado em arquitetura, de 

despertarmos nos nossos alunos de arquitetura que desenvolvam os seus trabalhos de conclusão 

de curso, objetivando possibilidades aqui pro nosso município. Então desafios que, se 

fomentados cada vez mais, com certeza, poderão apresentar muitos resultados positivos aqui pro 

nosso município, principalmente, na área turística. A obrigatoriedade da instalação de 

brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de 

pessoas portadoras de mobilidade reduzida e/ou necessidades especiais em praças públicas no 

âmbito do município de Flores da Cunha. Então esse projeto também é muito importante. 

Embora a gente imagine que não existam muitas pessoas aqui no nosso município, mas existem 

sim. E, se não existisse, também têm mães que seguido me mandam mensagem, pedindo quando 

que vão fazer a primeira, “porque nós queremos levar os nossos filhos”. Ou, alguns nem mais 

criança são, nem mais adolescentes, já são adultos, mas não tiveram este experimento de 

poderem se divertir junto, envolvido, inserido na comunidade. Então nós sabemos também que 

tem agora algumas licitações que foram para reforma de praças, de parques. Infelizmente, não foi 
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contemplado, mas já conversei e, dentro do possível, iremos tentar inserir aí no início do 

próximo ano também que já se tenha o cumprimento desta lei. Um outro projeto, também, que 

foi a inclusão do “Dia Municipal do Suco de Uva” no calendário de eventos do município de 

Flores da Cunha. Mais uma forma, pode parecer um projeto simples, mas, se bem trabalhado, 

bem fomentado, pode desenvolver cada vez mais o gosto pela bebida do suco. Às vezes, pessoas 

vêm na minha casa e veem que os meus filhos não tomam refrigerante, que eles querem suco de 

uva. Então isso é uma cultura que a gente precisa ir trabalhando cada vez mais nessa nova 

geração, que, assim, a gente vai fomentar cada vez mais que esta bebida tão..., tão benéfica, 

inclusive para a saúde, possa estar cada vez mais sendo inserida na nossa alimentação, no nosso 

dia-a-dia, inclusive nas festas comunitárias, né, que esperamos que, em breve, possam retornar 

ao nosso município. Também, outro projeto, a instituição, no município de Flores da Cunha, do 

Maio Amarelo, mês dedicado à realização de ações de conscientização e educação em defesa da 

vida e da segurança no trânsito. Mais uma vez, né, as campanhas que podem ser realizadas já 

com as crianças nas escolas, que, muitas vezes também, usando o exemplo dos meus filhos, 

quantas vezes chega nas sinaleiras, eles dizem “pai, tá vermelho”, pai, tá verde, pode ir”. Então 

tudo isso a gente vai fomentando cada vez mais que aconteça o mais breve possível dentro das 

novas gerações, mas também conscientizar a nossa população de atravessar na faixa e todos os 

cuidados que a gente também precisa ter. Dentro de algumas..., algumas iniciativas também, né, 

buscamos incluir no Plano Plurianual de Investimentos a obra de pavimentação asfáltica da 

estrada de São Vitor/Zona Verdi; também a alteração no Plano Plurianual de Investimentos, 

aumentando o valor do projeto para Instalar uma escola do SENAI em Flores da Cunha. Tivemos 

a oportunidade, juntamente também o Vereador Moacir esteve presente, nesta semana, estivemos 

lá para a pedra inicial aí da construção oficial desta escola do SENAI junto ao Centro 

Empresarial. Então um importante passo também que vem ao encontro. No dia anterior, 

estivemos reunidos, inclusive, com o Prefeito Lídio, mais a diretoria do Centro Empresarial, para 

estarmos aí também firmando este compromisso junto a esta entidade para que possamos de fato 

ser parceiros efetivos na..., na construção desta obra. Também, um projeto aqui que..., que eu 

gosto muito de falar dele, estaremos analisando possibilidades, infelizmente acabou não..., não 

seguindo, mas era o projeto de inclusão, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, do IPTU VERDE, 

objetivando o incentivo de práticas sustentáveis pelos cidadãos de Flores da Cunha. Então um 

projeto que apresentei por duas vezes e acabou tendo o entendimento que no momento não era 

para..., para dar sequência, né? Então mais uma forma que estaremos analisando, sem dúvida, 

alguma possibilidade. Inclusive, ficou uma marquinha aí nos próprios projetos, né, que forem 

aprovados com a previsão de cisternas tem um benefício. Foi..., foi uma alteração que aconteceu, 

mais ou menos, junto. Talvez, possa ser, inclusive, algum..., algum respingo deste projeto. 

Também, dentro do meu propósito de aproximar o trabalho do vereador com as pessoas e a 

comunidade, eu realizei, pelo menos, 16 Gabinetes na Rua, que ficaram registrados como 

gabinete mesmo, além de outras visitas, claro, que sempre se faz na nossa comunidade. Então foi 

uma forma, foi um objetivo que, quando me dispus a ser candidato a vereador, coloquei, como 

proposta, me aproximar mais das pessoas. E foi uma forma que encontrei. E essa também é uma 

forma que irei levar adiante agora como Prefeito o Gabinete do Prefeito também, que sai da 

Prefeitura e vai para as ruas, vai para os bairros para que a gente possa estar olhando cada vez 

mais de perto todas as realidades. Infelizmente, neste ano, não conseguimos realizar, devido a 

esta..., a esta situação e, também, por ser ano eleitoral, imaginamos que não seria um ano muito 

propício para isso. Mas, de certa forma, ao menos, busquei fazer a minha parte, estar fazendo um 

diferencial dentro da comunidade que acredito que tenha sido muito bem reconhecido, fruto 

também deste..., desta eleição agora que não teria como objetivo me recandidatar a vereador, né, 

como o Vereador João Paulo também colocou isso muito bem na semana passada, pretendia 

oportunizar que outras pessoas pudessem vir e deixar o seu..., a sua marca também, mas os 

desafios foram surgindo e, aceitadas também as condições que coloquei como candidato a 

prefeito, acabei aceitando este desafio. Então, com certeza, agora, muito trabalho pela frente, 
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mas acredito muito que, com a ajuda de todos vocês, inclusive, vamos fazer aí um belo trabalho. 

Então, no mais era, isso. Desejo uma boa semana e uma boa noite a todos. Obrigado. 

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

palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Boa-noite a todos! Cumprimento o Presidente 

desta Casa Legislativa, Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani; Colegas Vereadores, em 

especial Vereador César, eleito prefeito para o próximo mandato; todos que nos acompanham 

através..., online, né, já que o Covid..., o número de casos tem aumentado bastante, então o 

cuidado deve acontecer. Eu também gostaria de utilizar este espaço para fazer um breve resumo 

do trabalho desta Vereadora durante os últimos quatro anos, né, durante este mandato, já que 

também não concorri a uma vaga na Câmara de Vereadores neste último pleito. Então, bem 

brevemente, foram 85 requerimentos e pedidos de informação. Vou citar alguns, né, alguns deles 

um tanto polêmicos, outros um pouco menos, mas, como falei na última sessão, vale a pena nós 

relembrarmos e nós puxarmos um pouquinho da memória um pouco da história, né, que vivemos 

aqui nesta Casa. Então requerimento pedindo ao Prefeito Municipal, primeiro deles, um dos 

primeiros, né, o balanço da..., do final da Fenavindima em 2015 ainda, com a relação dos custos 

dos proventos, com resultados e se nós tivemos, naquela época, prejuízos ou não, né, para 

realizar aquela festa. Também, solicitamos ao Prefeito Municipal que informasse a Casa se ele ia 

executar a parte que o Município cabia na perfuração de dois poços artesianos no município de 

Flores da Cunha, que foi o poço que havia sido assinado um contrato pelo Governo do Estado e 

que haveria a perfuração de um poço no distrito de Mato Perso e na comunidade de São Paulino. 

Um assunto bastante discutido nesta Casa e que, por fim, terminou no distrato e no acordo verbal 

de que, se necessário, a Prefeitura iria perfurar com recurso próprio o poço artesiano no distrito 

do Mato Perso, que é o distrito que eu represento e que, até hoje, esse poço artesiano não foi 

perfurado com recursos da Prefeitura Municipal, com uma pequena ajuda, e sim com recursos da 

própria associação. Também, um requerimento que pedia a justificativa para a abertura de 

concurso público; relação de custos de sonorização, iluminação, palco, passarela, para a 

realização da 14ª Fenavindima. Também, com relação, bastante interessante, havia solicitado que 

enviasse informações a esta Casa sobre a Senhora Terezinha de Góes Velho, o motivo do 

bloqueio do cartão SUS, uma senhora com mais de 80 anos, com vários problemas, que sempre 

havia sido atendida pela Prefeitura Municipal e esse assunto foi rolando, rolando a campanha 

eleitoral e, após a campanha eleitoral, bastou um telefonema ao secretário municipal e o assunto 

foi resolvido. Graças a Deus! Também, o requerimento solicitando o nome de todos os 

funcionários de cargos comissionados que haviam sido exonerados a partir de março do corrente 

ano. Isso..., alguns requerimentos que citei. Foram 253 indicações, durante os quatro anos. Nós 

destacamos a pavimentação asfáltica entre os distritos de Otávio Rocha e Mato Perso, que foi 

muito comentado aqui também; solicitação para melhorias no transporte público urbano do nosso 

município; a instalação de ciclovias no interior; a possibilidade de implantar o ensino médio EJA 

no município; via de mão única no centro do município; destaque para o tombamento do prédio 

que abriga o Museu Histórico Municipal; melhorias na manutenção de estradas do interior; maior 

fiscalização do trânsito, nomeação dos agentes de trânsito; instalação do posto policial no distrito 

do Mato Perso; instalação do Procon; melhorias na manutenção das vias do município, já 

coloquei; ampliação das horas máquinas para agricultores, a fim de contemplar mais produtores; 

novamente a instalação do Procon, em 2019; melhorias na escola municipal Antônio de Souza 

Neto; sugestão para aquisição de notebooks para serem cedidos aos professores municipais para 

assessorarem o ensino a distância, em época de pandemia; a reativação do projeto Resgate 

Histórico das Comunidades; a criação e instalação, comentei hoje, né, da casa de passagem para 

crianças e adolescentes. Foram três projetos de decreto legislativo. Um deles, que alterou o 

diploma Mérito Educativo, passando para dois anos. O outro projeto que institui o certificado 
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Bairro Consciente, que foi rejeitado pela maioria, um projeto que tramitou de 2017 a 2020. 

Também, um projeto de decreto legislativo que incluía, né, no certificado Agricultor Destaque 

do ano o nome da esposa, né, ao Agricultor Destaque no certificado. Também um projeto que 

tramitou durante dois anos para ser aprovado, e foi aprovado. Eu acho que o ano que vem, né, 

nós teremos a primeira homenagem ao agricultor e a agricultora, um casal Agricultores, né, 

Destaques de Flores da Cunha. Quatro projetos de lei complementar, que dispõe sobre o 

atendimento prioritário às pessoas com deficiência, aos idosos com idade igual ou superior a 60 

anos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas com crianças de colo e, depois, um 

outro projeto de lei complementar que incluía as pessoas com Transtorno do Espectro Autista. 

Também, um projeto de lei complementar que alterou o Código de Obras, para acessibilidade 

para pessoas com mobilidade reduzida, através de rampas de acesso. A construção das rampas, 

né? Também um outro que alterava o Código de Posturas para dispor sobre a limpeza de terrenos 

urbanos, autorizando a Prefeitura Municipal a realizar a limpeza de imóveis particulares com 

posterior cobrança do proprietário, que foi aprovado por esta Casa e foi vetado pelo Prefeito 

Municipal. Um assunto, Vereador César, que deverá voltar, né, à discussão desta Casa, nos 

próximos anos, se não for resolvido, né, que é um assunto corriqueiro. Oito projetos de lei, o que 

institui o Dezembro Vermelho, mês dedicado à realização de ações de conscientização à 

prevenção contra o vírus HIV; a denominação da Estrada Gentile Moré, uma via pública 

localizada na Capela Fulina; um projeto de lei que dispunha sobre o estacionamento de veículos 

pesados no perímetro urbano do município, mas que, após parecer contrário do IGAM, então 

retirei o projeto e indicamos ao Prefeito Municipal, por ser competência do Executivo, né, 

através de indicação. Também, o projeto de lei que dispõe sobre a divulgação da lista de espera 

dos cadastrados para participar de programas habitacionais no município de Flores da Cunha; a 

denominação da rua Theresina Sogari Mattana, no bairro São Cristóvão; também alterações 

sobre o concurso Como Vejo Meu Município, que acrescentou a categoria da educação especial, 

APAE e configurou novas categorias para o ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

Também, encaminhei uma alteração ao parágrafo primeiro do projeto 3.491, que era de minha 

autoria, da lista de espera dos cadastrados para programas habitacionais, para tornar a lei mais 

exequível e, por fim, que foi aprovado na última sessão, a criação da parceria “Adote uma Praça” 

no município de Flores da Cunha. Foram 20 Moções e Congratulações, algumas vinícolas, a 

vinícola Giacomin Industria de Bebidas, Luiz Argenta Vinhos Finos, por terem suas bebidas 

selecionadas, integrando o seleto grupo de amostras entre as 16 mais representativas na avaliação 

nacional de 2017; aos diretores da Vinícola Salvador, Casa Venturini Vinhos e Espumantes, 

Sociedade de Bebidas Panizzon, Terrasul Vinhos Finos e Vinhos Monte Reale, por terem suas 

amostras premiadas com Medalha de Ouro no Concurso do Espumante Brasileiro, em 2017; 

Moção de Congratulações ao grupo Sou-Cantadores de Histórias, por sua trajetória artística em 

Flores da Cunha e região, que culminou com a estreia do espetáculo “O amor me fez assim”. 

Moção de Congratulações aos jogadores, comissão técnica e dirigentes da equipe de Santa 

Juliana, Tricampeã no Campeonato Municipal de Futebol de Campo Interbairros. Moção de 

Congratulações aos alunos e professores das escolas de Flores da Cunha premiados na 12ª 

Olimpíada Brasileira de Matemática, das escolas públicas. Moção de Congratulações ao Senhor 

Maico Ferraz de Lima, Carlos Eduardo Eberle, Casper Veadrigo Borges, Elias Carpeggiani, 

Franco Giacomelli Ferrão, Jonatas Costa, André Costa e Rodrigo Boscato, administradores do 

projeto Estante de Livros Odisseia do Conhecimento. Moção de Congratulações a 13ª Olimpíada 

Brasileira da Matemática, aos alunos premiados e as suas escolas públicas. Moção de 

Congratulações ao Senhor Olir Schiavenin, Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de 

Flores da Cunha e Nova Pádua, pelos 55 anos de fundação da entidade; ao Patrão Allan Conz e 

ao Capataz Carlos Machado, Sota Capataz Antenor Bassanesi, o 1º Agregado das Pilchas Ivan 

Mazzuchini, 2º Sota Capataz Luciano Filippini, 2º Agregado das Pilchas Enéas Santos, ao 

Senhor Zenir José Fiorese, do Departamento Campeiro e ao Senhor Loreno Lorensatto, o Nito, 
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do Departamento Artístico e o Diogo Terres e o Senhor José Melo de Jesus, do Conselho dos 

Vaqueanos, membros das Patronagens do CTG Galpão Serrano, pelos 30 anos de fundação. 

Também, Moção de Congratulações ao Senhor Bruno Debon, pelos 27 anos à frente da Corsan 

do nosso município. Moção de Congratulações a Cabanha São Roque, pela conquista dos 

prêmios Campeã na Expointer 2018. Moção de Congratulações aos..., às fundadoras, 

coordenadoras, ex-coordenadores e voluntárias do Projeto Conviver, pelos 30 anos de atividades 

culturais. Moção de Congratulações a, aos proprietários do escritório JFM. Moção de 

congratulações ao Instituto Flávio Luis Ferrarini, atuação e produção no curta-metragem “O 

Menino da Terra do Sol”; a 14ª Olimpíada Brasileira da Matemática, aos premiados e escolas. 

Moção de Congratulações à Adiflores, a nova presidenta e extensivo à diretoria, e 

agradecimentos a ex-diretoria. Moção de Congratulações aos conselheiros tutelares eleitos para a 

gestão 2020-2023; também à rádio Solaris, pelos oito anos de trabalho no município; ao prefeito 

e vice-prefeito eleitos para a próxima gestão e aos vereadores eleitos para a próxima gestão. Três 

moções de repúdio, à tramitação da PEC, que modificava o sistema de Seguridade Social 

estabelecido pela Carta Magna; ao presidente Michel Temer, pela alta carga tributária imposta a 

população brasileira e contra os projetos de alteração do plano de carreira do magistério público 

estadual, no Estatuto dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul e na Previdência Estadual. 

Também, uma Moção de Apoio às emendas do Deputado Marreca Filho e ao Deputado Roberto 

de Lucena, ambas ao Projeto de Emenda Constitucional, à Reforma da Previdência. Uma moção 

de protesto, a qual dispunha venda da..., sem..., que dispunha da dispensa de consulta 

plebiscitária na venda das estatais Corsan, Procergs e Banrisul. Isso encaminhado ao Governo do 

Estado. Emendas ou subemendas vou fazer um resuminho aqui, mas na grande maioria para 

construir pórtico no distrito do Mato Perso, um pórtico de acesso que poderá ser construído no 

próximo governo; para pavimentar o pátio..., pátio de capelas, incluindo a capela Santa Juliana, 

que foi rejeitado nos primeiros anos e aprovado nos últimos anos e, até então, não foi executado 

ainda; para pavimentar estrada de acesso aos vinhos Hortência; para pavimentar estrada que liga 

Otávio Rocha ao Mato Perso, por várias vezes; a inclusão da pavimentação de pátios de capela 

também por várias vezes; também o acesso ao esporte clube Corinthians, que foi rejeitado, em 

2017, pela maioria e, depois, foi..., foi executada a obra; recursos..., destinando recursos para o 

Fundo Municipal do Idoso, também foi rejeitado num primeiro momento e, depois, nos últimos 

anos, foi aprovado pela..., por todos os Vereadores. Foi rejeitado pela maioria em 2018 e, depois, 

aprovado em 2019 e 2020. E, enfim, vou destacar, também, 72 vezes que utilizei a tribuna, né, 

nesta Casa, falando de alguns assuntos importantes. Um destaque pra defesa do plano de saúde 

aos servidores; manifestações contratuais ao custeio da iluminação pública. Destaque para a 

defesa da criação do Procon no município de Flores da Cunha; alta carga tributária sobre os 

insumos agrícolas das culturas cultivadas; alta carga tributária sobre o vinho e bebidas 

alcoólicas, muito produzidas no nosso município. Destaque para a defesa do projeto que 

disponibiliza a lista de esperas para os programas habitacionais; estratégias e medidas para 

manter a qualidade de ensino dos alunos durante o período de isolamento social; homenagem ao 

jornal O Florense, à Irma Clarissa, Clara Francisca, à rádio Solaris. E, ainda, destaco, no último 

segundo que me resta, dois projetos que nós tivemos uma grande repercussão, que eu considero 

nesta Casa. Um, da taxa de iluminação pública, (Interferência do Presidente: Para concluir, 

Vereadora), que é um, para concluir, um projeto encaminhado pelo Executivo e que a grande 

maioria dos Vereadores votaram contrário. E, um outro então, que alterava o recuo para a 

construção, no Plano Diretor e que Vereadores de vários partidos, do MDB, (Interferência do 

Presidente: Para concluir, por favor), PDT e PP votaram contrário ao Governo, Senhor 

Presidente. Muito obrigada! Concluo nas Explicações Pessoais. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 
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VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa-noite Presidente desta Casa, João Paulo 

Tonin Carpeggiani; boa-noite, servidores; Colegas Vereadores; à imprensa; Bernardo, a 

Gabriela; boa-noite aos demais, ao Hugo, sejam todos bem-vindos! Na última vez, imagino, é 

nesta noite que vou ocupar esta tribuna nessa gestão, gostaria de fazer um breve relato também, 

não tão detalhado que nem a Vereadora, sobre algumas ações que pude estar à frente ou 

participar durante este período como Vereador do nosso município de Flores da Cunha. Com 

certeza, um enorme aprendizado para alguém que, como eu, nunca antes trabalhou no setor 

público ou exerceu cargo público. Muitos foram os desafios, conciliar família, trabalho, 

atividades na sociedade e o dia a dia como representante do povo, mas, aos poucos, tudo foi 

sendo moldado de maneira que a vida e as funções seguissem e obtendo resultados. Nos 

trabalhos nesta Casa Legislativa, pude compor a Mesa Diretora por dois anos, de 2017 a 2018, 

como vice-presidente, ao lado do então presidente, Colega Moacir Ascari, o Fera, e o secretário 

Samuel de Barros Dias. Em 2020, como Secretário do Presidente João Paulo Tonin Carpeggiani 

e o Vice-Presidente Éverton Scarmin. Também exercendo a função de Presidente da Comissão 

de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos por toda a gestão de 

2017 a 2020. Então, como se sabe, já foi mencionado pelo próprio Vereador César, que, às 

vezes, passa despercebido a maioria da população o trabalho interno que a gente faz aqui nas 

comissões e que ele é de uma relevância muito grande. Então nessa..., nessas comissão e essa 

que eu faço parte, juntamente, atualmente, com o Vereador Scarmin e a Vereadora Claudete, 

Comissão da Saúde e a Educação, Serviços Públicos, Agricultura e Direitos Humanos, a gente 

tem que se trabalhar muito, pois temos também outras funções que.., que. nesta Casa. funciona, o 

Vereador Por Um Dia, o Vereador da Melhor Idade, o Agricultor Destaque e outras..., outras 

atividades que a gente faz durante todo esse ano na educação, Como Vejo o meu Município, a 

avaliação desse..., desse material, das pessoas que se propõem, dos alunos das escolas que nos 

levam e a comissão, juntamente com todos os professores e todas as comissões, as outras 

também que tem uma função, seja no Agricultor Destaque, seja no Vereador Por Um Dia, as 

avaliações para a eleição, avaliação e a premiação. Então é um trabalho constante, que todos os 

anos é realizado todos esses..., esses méritos que são dados aqui nesta Casa. Então é relevante, é 

importante o trabalho nas comissões. E a maioria das pessoas, às vezes, não fica a saber, pois é 

um trabalho interno, que hoje a gente consegue levar, através das mídias sociais, no nosso canal, 

esse trabalho que é feito aqui nesta Casa pelos Vereadores. Então muitos projetos, todos quase na 

sua maioria também passam pela Comissão de..., da Saúde, Educação, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos. Então essa comissão ela é chamada de supercomissão, porque ela 

abrange todos esses segmentos. Então é uma importância e a qual eu tive a oportunidade e a 

felicidade de presidir nesses anos todos, e acredito ter exercido com responsabilidade. Também. 

sendo vice-presidente do meu Colega Fera, atuando agora como Secretário do João Paulo, quero 

deixar aqui o meu agradecimento por permitir fazer parte da Mesa Diretora também nesse ano de 

2020. Muitas tarefas e trabalho passam por todos nós Vereadores. A função do vereador também 

é diversa e por isso procurei ser atuante também na comunidade, ouvindo sugestões, até 

reclamações, mas também fazendo indicações ao Executivo, buscando recursos, através de 

emendas, para serem aplicados no município em saúde, educação e na agricultura e em todos os 

outros serviços de responsabilidade pública do nosso município. E tornando possível a execução 

de obras na cidade e no seu interior, propiciando melhorias para todas as pessoas do nosso 

município de Flores da Cunha. Não cabe aqui citá-las, mas foram muitas as obras e ações que 

foram desenvolvidas e executadas no nosso município, mas todas se tornaram possíveis graças 

ao trabalho incansável do nosso Prefeito Lídio Scortegagna, que sempre foi solícito em ouvir e 

atender as demandas que todas as pessoas buscavam junto à Câmara de Vereadores e à 

Prefeitura. Um muito obrigado ao nosso Prefeito Lídio e a todos que trabalharam na exitosa 

Administração, que, com certeza, deixará o seu legado de muito trabalho e comprometimento no 

nosso município. Gratidão a todos. Também quero deixar registrado um..., aqui o trabalho e o 

apoio dos nossos deputados da nossa bancada. O Mauro Pereira, que já não é mais, mas onde 

esteve sempre foi atencioso e destinou muitos recursos para o nosso município, em torno de seis 
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milhões, na época, em toda a sua gestão como..., como deputado e isso ele sendo apenas 

suplente. O Alceu Moreira, o Giovani Feltes, Osmar Terra, todos eles foram de uma grande 

contribuição para o nosso município e eu quero deixar aqui o meu particular e o meu 

agradecimento a esses nosso deputado, né, companheiro Fera? A gente sabe, Scarmin, o João, 

quanto eles foram solícito em atender e atenciosos a dar atenção aqui para Flores da Cunha. 

Então também gostaria de dar continuidade também a um projeto que já, há muito tempo, já falei 

nessa tribuna, que é o Banco de Alimentos. Então, trabalhando, temos já em conversação já há 

algum tempo com o Rotary e com o Lions, essas entidades tão presentes e tão atuantes no nosso 

município. Não foi possível realizá-lo nessa gestão, mas, graças a Deus, vou ter a oportunidade 

de mais um período estar aqui e a gente já pede ao prefeito eleito, o César, que se puder dar uma 

atenção para a gente tirar do papel e colocar à disposição da comunidade de Flores da Cunha 

esse projeto que é do Banco de Alimentos E a gente sabe da importância que ele tem para as 

pessoas, principalmente, os mais carentes. Às vezes, a gente acaba não enxergando, mas, às 

vezes, acaba acontecendo uma demanda grande por alimentos no nosso município, porque tem-

se a visão que é um município de prosperidade, de rico, mas, de..., de riqueza, mas temos 

também alguns problemas sociais sim, então temos que combatê-los. E eu vejo no Banco de 

Alimentos uma possibilidade muito grande de termos a melhoria da..., dessa parte social, que é 

dos vulneráveis aqui também do nosso município. Então um agradecimento a todos que nos 

apoiaram nesse tempo todo e a gente busca ainda esse apoio para a conclusão de projetos que 

acabaram não acontecendo, mas que estão vivos e a gente tem e imagina que a gente consiga pô-

los em prática. Aos Colegas Vereadores, então o nosso muito obrigado. Meu muito obrigado a 

todos, pela boa convivência nesse tempo. Dos nove vereadores, de quase..., de quase todos já era 

conhecido; outros, aprendemos a conhecer, mas, com o passar dos dias, todos me pareceram 

conhecidos de longa data. E que bom que foi assim, pois acredito que cada..., que nada acontece 

por acaso, sempre há uma razão e que eu acredito que esse tempo que passamos aqui era pra 

fazermos juntos algo para as pessoas e para nós também. Então uma convivência boa com os 

nossos Colegas aqui de Flores, nossos Vereadores, a maioria a gente se conhecia, uns a..., o Fera 

eu já conhecia do São Rafael, o Samuel eu acabei conhecendo na campanha e na Prefeitura aqui, 

o Pedro eu conheci na campanha, Claudete já de longa data, o Clodo pelo futebol, não tanto, mas 

a gente se conhecia, o César conheci na rua, ele me chamou na rua logo após a eleição, acabamos 

nos conhecendo, João Paulo desde o pai dele, que me conhece muito e o Scarmin também, 

conhecendo o pai e convivendo com ele na Secretaria de Turismo, da realização das festa, na 

Fecouva, a Festa do Colono. Scarmin, obrigado, nunca te disse isso pessoalmente, publicamente, 

mas estou te dizendo, pela ajuda daquela época lá, foste sempre tão atencioso com a nossa 

comunidade. Então é uma convivência saudável, foi uma convivência boa com todos. Então 

esperamos continuar com essa convivência, esperamos nos vermos aqui para trabalharmos por 

Flores da Cunha. O Fera, o João Paulo, o Éverton, o Samuel, o Pedro e a Vereadora Claudete, 

sucesso a cada dia nas atividades que exercem, pois sei da capacidade de cada um de vocês e 

tenho a certeza que sempre irão contribuir para fazer Flores da Cunha cada vez melhor, mesmo, 

talvez, não estando tão ligado diretamente a nossa Câmara, ao nosso..., nossa..., setor político, 

público, mas, com certeza, vocês estarão presentes porque está no DNA de cada um ajudar e 

fazer acontecer aqui por Flores da Cunha. Também gostaria de salientar e dizer de..., de uma 

ação, de um trabalho que pude estar perto e buscar e trabalhar muito, que foi a instalação, está 

sendo a instalação da antena do celular Otávio Rocha, que deverá atingir também o quarto 

distrito, Vereadora. Com certeza, irá ajudar e beneficiar muito também aquela região lá. Muito se 

falava, muito se buscou e, finalmente, graças também ao apoio desses deputados que eu 

comentei antes e o nosso Prefeito Lídio, está se tornando realidade. Acredito que mais alguns 

dias estará funcionando. Então já a base está pronta, falta apenas a instalação da antena 

propriamente dita. Então, com certeza, é um ganho, é um avanço. Entre tantas obras que fizemos, 

essa também merece um destaque. Acredito que sim que será um marco também para Otávio 

Rocha, que tanto trabalha no turismo, termos um sinal 4G para Otávio Rocha. Então isso me 

deixa muito feliz, mas também nos coloca no trabalho, no comprometimento da próxima gestão, 
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pois acabamos concorrendo e fomos novamente conduzidos a esta Casa. Agradecer a todos que 

novamente confiaram nesse Vereador para permanecer por mais um período, juntamente com o 

Colega Clodo, permanecermos nesta Casa e fazermos sempre o melhor para Flores da Cunha. 

Pra finalizar, um pensamento de Augusto Cury: “Um ser humano é verdadeiramente grande 

quando se torna um eterno aprendiz para crescer de forma sustentável”. Então termino com 

essas palavras. agradecendo, desejando ao prefeito César e aos demais Colegas Vereadores 

sucesso em toda a sua caminhada, sua trajetória, porque todos temos uma vida, outra função 

também, nós não..., ninguém nasceu vereador, está aqui para ajudar a comunidade, para se 

colocar à disposição de todos, então todos nós temos a nossa vida pra seguir. Então um sucesso a 

todos, um muito obrigado, uma boa semana e uma boa noite a todos. Muito obrigado. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador Ademir 

Barp. Encerradas as inscrições na noite de hoje, então passamos ao intervalo de cinco minutos 

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

ORDEM DO DIA 

A partir de agora, faremos a votação das emendas impositivas ao Projeto de Lei nº 059/2020. 

Como são algumas emendas semelhantes, nós decidimos então, até pra padronizar o processo de 

votação e ser mais ágeis e objetivas, dividi-las por grupos. Como elas têm o mesmo intuito, nada 

mais lógico do que votá-las em grupo, tá? Desde já, então faremos a votação do primeiro grupo 

de emendas impositivas. Está em pauta as Emendas Impositivas nº 01, 04, 05, 08, 13, 16, 18, 20 

e 21 ao Projeto de Lei nº 059/2020, que destinam o valor de R$68.290,00 (sessenta e oito mil, 

duzentos e noventa reais), cada uma, para o Projeto 1026, que propõem-se à destinação de 

ampliar a UBS Irmã Benedita Zorzi. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) do 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento (em que as emendas tramitaram). 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável. 

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

A palavra está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente. Também, mais uma vez, saudando os 

Colegas Vereadores. A respeito desta emenda impositiva, que agrupa as emendas individuais de 

todos nós Vereadores, gostaria de antemão agradecer a indicação de todos os Colegas 

Vereadores, que de forma “consensa” entre todos nós, né, decidimos direcionar este, este valor 

pra esta importante obra, devido principalmente a este momento em que vivemos. Sabemos da 

necessidade de ampliação da Unidade Básica de Saúde Irmã Benedita Zorzi, então gostaria de 

agradecer também aos Colegas Vereadores, por terem direcionado estas emendas. E com certeza, 

sou amplamente favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, Colegas Vereador, os demais que nos 

assiste esta noite, a imprensa. Eu achei muito justo também essas emendas que os Colegas 

colocaram para o posto Irmã Benedita Zorzi, porque eu não quero me exaltar aqui, porque não é 

motivo de exaltar. A respeito da saúde, eu acho que eu sou mais conhecedor do que todo mundo 

aqui. O cara que mais lutou com saúde e doença nos últimos 20 ano é esse Vereador, né? Então 

nada mais e nada menos, bem merecido, direcionado essas emenda para o posto, que ali agrupa 

muitos igual a mim, que necessita de, destas ajuda, né? Obrigado, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O projeto (emendas impositivas) 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Por gentileza, 

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

Emendas Impositivas nºs 01, 04, 05, 08, 13, 16, 18, 20 e 21 ao Projeto de Lei nº 059/2020 

aprovadas por unanimidade.  
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Estão em pauta as Emendas Impositivas nº 02, 15, 17 e 22 ao Projeto de Lei nº 059/2020, que 

destinam o valor de R$68.290,00 (sessenta e oito mil, duzentos e noventa reais), cada uma, para 

o Projeto 1104, pavimentar estrada de Otávio Rocha à Mato Perso. Estas emendas são de autoria 

do Vereador Pedro Sperluk, Clodomir José Rigo, César Ulian e Claudete Gaio Conte. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura (do resultado) do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 

(em que estas emendas tramitaram). 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável. 

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

está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, gostaria 

de agradecer imensamente aos Colegas Vereadores que também destinaram as emendas 

individuais, parte, né, das emendas individuais para pavimentar a estrada Otávio Rocha à Mato 

Perso. É uma estrada que foi muito comentada durante, não só os últimos quatro anos, mas 

durante as últimas décadas, né? É um distrito que possui em torno de oitocentos habitantes, é um 

distrito muito progressista, muito pujante, hoje é um distrito que representa quase cinco por 

cento na arrecadação do Município e que não tem uma ligação asfáltica com a sede mãe, que é 

Flores da Cunha. São doze quilômetros de estrada de chão, numa, numa estrada bastante 

íngreme, né, pra quem conhece sabe disso, com bastante dificuldades, muitas curvas, um trajeto 

muito difícil. Então devagarinho, né, como se diz, nós executarmos toda obra no primeiro ano, 

mas quiçá no próximo mandato, seria uma benção pra toda comunidade. Sempre disse que seria 

muito bom pro município de Flores da Cunha, porque hoje a comunidade do distrito do Mato 

Perso faz muitos dos seus investimentos em outros municípios, se dirige à Farroupilha, à Caxias 

do Sul, pra adquirir veículos, comprar apartamentos, enfim, investir em outros serviços também 

e que o nosso município, a nossa sede mãe deixa, né, de ganhar com isso. Então eu penso que a 

construção desse asfalto ela é importantíssima pra comunidade obviamente, né, mas também, 

para as finanças do Município de Flores da Cunha. Somos com certeza totalmente favoráveis.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado mais uma vez, Presidente. Apenas complementando a 

fala da Colega Vereadora Claudete, dentro das emendas individuais, nós votamos anteriormente 

50% que obrigatoriamente deveriam ser indicados para a saúde e os outros 50% poderiam ser 

indicado em outras obras de recursos dentro do orçamento. Então agradecer aí o Vereador Pedro, 

o Vereador Clodo, eu e também a Vereadora Claudete, por direcionarmos este valor importante, 

diante de tudo já explanado também pela Vereadora, a importância de termos esta ligação 

asfáltica com o distrito do Mato Perso. Então nós acreditamos sim, que é uma obra muito 

necessária diante de todo o impacto, tanto social como também econômico, de podermos 

aproximar cada vez mais o distrito de Flores da Cunha e não também de outras localidades que já 

tem as vias pavimentadas. Então entendemos muito, é salutar esta iniciativa, tanto  que depois, 

em outras emendas também, estaremos direcionando para este, esta mesma finalidade. Por isso 

sou amplamente favorável e agradeço os Vereadores que também puderam direcionar suas 

emendas para esta importante obra, Senhor Presidente.  

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, eu também eu endosso a palavra dos 

Colegas Vereadores ali. E também me sinto muito feliz por poder contribuir, né, com pouco, 

com aquele pessoal de Mato Perso, né, que é um pessoal muito trabalhador, batalhador, ordeiros, 

né, e eles sofrem muito com aquela estrada. Aquela estrada ali é sinuosa, muito perigosa, né? Até 

admiro muito a Vereador Claudete, a coragem dela por passar ali, duas vezes por semana. Aquilo 

ali é um perigo, né, três, quatro, né? Então, que é um pessoal que eles pertencem a Flores da 

Cunha, eles não pertencem à Farroupilha e nem Caxias. E por isso que essa ligação asfáltica, eu 

mesmo não sendo mais vereador, não estando vereador, mas eu vou ver ainda certamente esse 
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asfalto concluído, Vereador César. Eu vou ver, eu vou presenciar e ainda talvez eu vou participar 

dessa inauguração. Muito obrigado, Senhor Presidente.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Também acrescentando as 

palavras dos Colegas Vereadores, por ser uma novidade essas emendas impositivas, é o primeiro 

ano que a gente tem essa condição de, de poder colocar essas emendas para o Executivo. Por se 

tratar de um valor até em certo ponto baixo, em torno de 68 mil reais, se a gente fosse colocar em 

obras particulares, talvez a gente não conseguisse atingir o mesmo objetivo que foi colocando 

juntamente com os Colegas. Então espero sim que essa, essa estrada consiga, como a Vereadora 

Claudete colocou, nem que seja mais alguns metros de pavimentação pra fazer essa ligação 

asfáltica entre Otávio Rocha e Mato Perso, acho que é importantíssimo essa ligação. E cada 

pouco que a gente pode fazer, pode acrescentar, que venha em prol do município. Então, já de 

antemão, sou favorável a essa emenda com certeza.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O projeto (emendas impositivas) 

está em votação. Os Vereadores que forem favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por 

gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Emendas Impositivas nºs 

02, 15, 17 e 22 ao Projeto de Lei nº 059/2020 aprovadas por unanimidade.  

Estão em pauta as Emendas Impositivas nº 06, 09 e 10 ao Projeto de Lei nº 059/2020, que 

destinam o valor de R$68.290,00 (sessenta e oito mil, duzentos e noventa reais), cada uma, para 

o Projeto 1090, pavimentar a estrada Antônio Romano, projeto de autoria dos Vereadores 

Ademir Antonio Barp, Éverton Scarmin e Moacir Ascari. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

(do resultado) do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento (em que estas emendas 

tramitaram). 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável. 

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

está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, já me manifestei na 

semana passada quando apresentamos as emendas para essa estrada. Essa estrada já faz mais de 

dois anos que os moradores já pagaram a base e eu acredito que mais uma semana ela estará 

sendo já colocada e ela necessita ser feita a pavimentação asfáltica. Então é mais uma estrada, 

dentre os cem quilômetros que foram feitos nessa Administração. Certamente dois quilômetros, 

né, de pavimentação, sendo que a parte mais, o valor de investimento maior, que é a parte da 

abertura e a parte de pavimentação, da base, estarão concluídos. Então certamente estamos 

aportando esses recursos porque, caso contrário, eles iriam se perder com o passar do tempo. 

Então nada mais justo que nós fazermos esse aporte desses recursos para essa pavimentação.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O projeto (emendas impositivas) 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, 

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Emendas Impositivas nºs 06, 09 e 10 

ao Projeto de Lei nº 059/2020 aprovadas por unanimidade.  

Está em pauta a Emenda Impositiva nº 12 ao Projeto de Lei nº 059/2020, que destina o valor de 

R$68.290,00 (sessenta e oito mil, duzentos e noventa reais), para a Atividade 2110, contratar 

serviços de cirurgias eletivas a SPS, projeto este de autoria do Vereador Samuel de Barros Dias. 

Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) do parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento (em que esta emenda tramitou). 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

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

está à disposição dos Colegas Vereadores. (Nenhuma manifestação). O projeto (emenda 

impositiva) está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por 

gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 012 

ao Projeto de Lei nº 059/2020 aprovada por unanimidade.   

Está em pauta a Emenda Impositiva nº 019 ao Projeto de Lei nº 059/2020, que destina o valor de 

R$68.290,00 (sessenta e oito mil, duzentos e noventa reais), para a Atividade 2222, conservar e 

melhorar as praças do município, projeto de autoria do Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani. 

Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) do parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento (em que esta emenda tramitou).  

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável. 

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

está à disposição dos Colegas Vereadores. Transfiro a Presidência desta Casa ao Vereador 

Éverton Scarmin, para fazer uso da palavra.  

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Concedo o tempo de três minutos ao Colega Vereador 

João Paulo Tonin Carpeggiani.  

VEREADOR JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Vereador Éverton, Presidente desta 

Casa; Colegas Vereadores, utilizo esse espaço apenas para justificar a emenda de minha autoria, 

a qual penso que aqui, hoje, nós tivemos uma grande oportunidade pela primeira vez na história 

desse município, Vereador Clodo, de incluir as emendas que todos nós Vereadores, cada qual de 

acordo com a sua prioridade e o que pensa, né, como importante ao município, teve a 

oportunidade nesse momento de colocar nos planos pros próximos quatro anos para a próxima 

gestão que se inicia. Eu penso que não é só de asfalto que o município vive, também tem outras 

situações bastante importantes. E dentre elas, era um compromisso que sempre tive, porém, com 

a nossa limitação um pouco limitada como vereadores, não tínhamos, de fato, operacionalmente 

como fazê-la. Mas desde o início, penso que é importante nós propormos a continuidade da 

manutenção das nossas praças públicas. Vimos ao longo dos anos, que elas carecem de qualidade 

nos seus espaços, carecem de manutenção, carecem de melhoria de iluminação pública, né? Cada 

vez mais a nossa população vê as praças como únicos resquícios, únicos locais pra poder passar 

o final de semana com seus filhos, com os seus amigos, enfim, acredito que também é muito 

importante o lazer pra nossa população. E dentre isto, dentre estas, né, uma delas nós tivemos a 

reforma completa há três anos atrás, a praça da Bandeira, porém, tanto a praça da Corsan, a praça 

Nova Trento como a praça do Imigrante, acabaram ficando de fora da, deste programa de 

renovação. Então eu coloco como minha indicação ao futuro prefeito César, que faça a 

revitalização da praça do Imigrante, sabendo que temos reformas importantes pra fazer nos 

banheiros, na manutenção da praça como um todo, no ajardinamento e arborização, que 

sobretudo é importante pra segurança dessas pessoas. E também, no, enfim, como um todo, né, 

na melhora das condições de “habitalidade” daquele local. Então acredito ser importante também 

prever a nossa população do centro da cidade que tenha um espaço de qualidade pra passar 

momentos bons de lazer junto as suas famílias, seus conhecidos. Então, desde já, indico, solicito 

o apoio dos Colegas nesta proposição. Obrigado, Senhor Presidente.   

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

Carpeggiani.  

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

projeto (emenda) está em votação. Os Vereadores que forem favoráveis votem sim, os contrários 
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votem não. Por gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda 

Impositiva nº 019 ao Projeto de Lei nº 059/2020 aprovada por unanimidade.  

Estão em pauta as Emendas Impositivas nº 03, 11 e 23 ao Projeto de Lei nº 059/2020, que 

destinam o valor de R$113.832,00 (cento e treze mil, oitocentos e trinta e dois reais), cada uma, 

e uma Emenda Impositiva nº 014 ao Projeto de Lei nº 059/2020, que destina o valor de 

R$227.600,00 (duzentos e vinte e sete mil e seiscentos reais), para o Projeto 1104, pavimentar 

estrada de Otávio Rocha a Mato Perso, projeto este de autoria das bancadas do PTB, do PSB, do 

PDT e do Progressistas. Solicito ao Secretário que faça a leitura (do resultado) do parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento (que estas emendas tramitaram).   

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável. 

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

está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, igualmente, como já me 

manifestei anteriormente, gostaria de agradecer as bancadas do PSB, em nome do Vereador 

Pedro; a bancada do PTB, em nome do Vereador Samuel; a bancada dos Progressistas, em nome 

dos Vereadores César e Clodo; e a bancada do PDT, em nome desta Vereadora, por estarem 

destinando as emendas de bancada também ao projeto pavimentar a estrada de Otávio Rocha ao 

Mato Perso. Com esse recurso, que é o montante de 619 mil reais, somado aos das, dos 50% da 

emenda individual, que somou 273 mil reais, nós temos aí quase 900 mil reais já destinados a 

esta pavimentação. Como, se não me falhe a memória, 600 mil reais deixado pelo atual Governo 

já na LDO, então nós, acredito que seja possível nós pavimentarmos dois quilômetros de asfalto, 

reduzindo de doze para, para dez. Outra situação que poderá ser resolvida com a pavimentação, 

que não, não havia comentado aqui, que a comunidade não possui transporte coletivo para o 

município de Flores da Cunha, porque nenhuma empresa, né, coloca aí um veículo numa estrada, 

num trajeto destes. Os nossos alunos, os alunos da escola municipal Antônio de Souza Neto, 

todos eles estudam no ensino médio em Farroupilha ou em Caxias do Sul, locais aonde nós 

somos assistidos com o transporte coletivo. Então com esta pavimentação, também ao findar 

obviamente nessa pavimentação, nós estaremos também resolvendo esta problemática. Como o 

Vereador César já colocou, que não, não iria concorrer à reeleição a vereador e, também, não era 

minha proposta, né, neste momento, mas já deixei aí a dica, que depois que esse asfalto tiver 

concluído, quiçá Vereadora Claudete volte aí a concorrer algum cargo eletivo, Senhor 

Presidente. Por ora, agradeço a todos os Vereadores, né, por terem destinado essas verbas à 

construção desta obra que é muito importante para o município.    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O projeto (emendas) está em 

votação. Os Vereadores que forem favoráveis votem sim, os contrários votem não. (Processo de 

votação eletrônica). Emendas Impositivas nºs 03, 11, 14 e 23 ao Projeto de Lei nº 059/2020 

aprovadas por unanimidade.  

Por fim, está em pauta a Emenda Impositiva nº 07 ao Projeto de Lei nº 059/2020, que destina o 

valor de R$455.300,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais), para o Projeto 

1090, pavimentar a estrada Antônio Romano, projeto de autoria da bancada do MDB. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura (do resultado) do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 

(que esta emenda tramitou).   

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

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

está à disposição dos Colegas Vereadores. 

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

conforme já também falado pelo Colega Vereador Moacir, né, é uma estrada que já está 

praticamente aberta, toda ela feita já a sua abertura, a sua drenagem, então prestes a fazer a 

compactação do solo, né? Então, com isso, sabemos também que vereadores, né, Vereadora 

Claudete também nos procurou, né, gostaria que a bancada também indicasse para a estrada de 

Otávio Rocha a Mato Perso, mas como havíamos já um compromisso com aquela estrada e com 

aqueles moradores, nós fizemos essa indicação, Senhor Presidente, para que tão logo aquela 

comunidade também possa ter a sua qualidade de vida, pode, pode ter o seu acesso pavimentado, 

conforme outras tantas que já tiveram, né, nesse período de quase oito anos de administração do 

Prefeito Lídio, são mais de 100 quilômetros de asfalto e, agora também, aquela comunidade da 

Linha 100 e da capela São Paulo vai ser, vai ter sua, sua estrada pavimentada, Senhor Presidente.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, na verdade, como me manifestei 

anteriormente, são recursos que serão repassados a esta estrada, estrada importante que liga 

também Nova Pádua, que faz ligação também com Caxias pela Linha 100, Linha 80 e Linha 60, 

né, então o escoamento de produção, estrada muito importante que os moradores lá se reuniram. 

Então eu acredito que não precisa ficar preocupada, Vereadora Claudete, porque quem fez 100 

quilômetro pode fazer 12, em quatro anos, né, muito bem feitos também, né? Porque, é claro que 

tem muitas outras estradas no município de Flores da Cunha que necessitam a pavimentação e 

pavimentação asfáltica é qualidade de vida, Senhor Presidente. Então somente fala isso quem 

ainda tem estrada de chão na frente da sua casa, na frente de sua propriedade, na frente da sua 

indústria, isso é qualidade de vida. Então se não se der essa oportunidade a essas pessoas de 

terem a sua qualidade de vida, nós estaremos fazendo diferença para com a população. Todos 

eles são iguais. Mato Perso sempre quando se fez estradas pavimentadas a comunidade sempre 

queria a parte interna de Mato Perso. E com as emendas e com o trabalho e a parceira das 

comunidades, parceria com os deputados, que a gente conseguiu muitas emendas, lá em Mato 

Perso sabem disso, foi inaugurada a semana passada mais um trecho, porque querem que faça 

dentro de Mato Perso. Já estaria ligada a três vezes Mato Perso a Flores da Cunha, mas temos 

que fazer a infraestrutura onde os moradores querem e aonde mais necessita no momento. Então, 

Vereadora Claudete, nunca foi deixado de lado nenhuma estrada, sempre foi atendida as pessoas 

e certamente, com as emendas que a Vereadora, através dos seus vereadores, né, seus contatos 

políticos conseguirão, né, emendas parlamentares também pra ajudar na pavimentação dessas 

estradas. Então isso nós estamos deixando para Antônio Romano esses recursos da bancada do 

MDB, que certamente outros recursos virão e o Município tem capacidade de fazer asfalto sim, 

mais de um quilômetro, por mês, eu acho que tem a obrigatoriedade de fazer. Mostrou que deu 

pra fazer em oito anos, eu acredito que dá pra fazer muito mais, né, muito mais ao longo da 

próxima administração. E é claro, com a ajuda dos vereadores que aqui estarão buscando as 

emendas parlamentares, assim como este Vereador foi muitas vezes buscar, né, me empenhei e 

muito, né, por muitas vezes fui repetitivo nesta Casa, mas isto ajuda no orçamento do Município 

de Flores da Cunha. Então certamente vai caber muito da habilidade de quem administrar o 

município, seja na área do Legislativo ou na área do Executivo, é isso. É com menos, fazer mais. 

Isso é otimizar os recursos que são muito raros, mas muito bem aplicados no município de Flores 

da Cunha. Era isso.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O projeto (emenda) está em 

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

confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Emenda Impositiva nº 07 ao Projeto 

de Lei nº 059/2020 aprovada por unanimidade.  

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

Redação Final o Projeto de Lei Complementar nº 08/2020, os Projetos de Lei nºs 067 e 
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068/2020, e a Mensagem Retificativa nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 07/2020; 

encaminhamos as Emendas Impositivas aprovadas nesta noite para a Comissão de Finanças e 

Orçamento, para elaboração da Redação Final do Projeto de Lei nº 059/2020. Encerrada a pauta, 

passamos às        

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado mais uma vez, Presidente! Ainda em tempo também, 

saudar o Rouglan da imprensa, aqui presente. Gostaria apenas de mencionar a emenda da 

bancada também, do PTB, Vereador Samuel, que acabou também direcionando depois para a 

estrada do Mato Perso, como citei os outros colegas antes e acabei não citando aí, então 

agradecendo-o também. E com certeza, a emenda, é importante que também os vereadores que 

pensaram em pavimentações que uniram também outros vereadores para destinar pra mesma 

obra, então isso também mostra aí, aumenta também o poder da gente poder realizar esta obra 

com certeza. Então eu gostaria de parabenizar a toda a equipe da Liga Feminina de Combate ao 

Câncer, que ontem, no almoço, elaboraram aí, em parceria com a comunidade do bairro 

Aparecida, mais um almoço no estilo pegue e leve, uma forma também desta importante 

entidade aqui do nosso município buscar recursos pra estar fortalecendo cada vez mais todo, todo 

o trabalho que elas vem fazendo. De imediato, já a Presidente Arlete Tronco passou aí, que dos 

duzentos ingressos que foram vendidos, também obtiveram aí um lucro de sete mil reais, que 

com certeza vai fazer muita diferença em todas as atividades e em todos os amparos que sempre 

elas fazem aí pra, pra esse momento tão difícil que a, que as pessoas que estão passando por, por 

esta doença, né, muitas vezes se encontram. Então parabenizar tanto a Liga, todas as, as 

mulheres que fazem parte dessa importante entidade, como também a comunidade do bairro 

Aparecida, que ofereceu toda a estrutura, preparou também boa parte dos alimentos aí. Então 

parabéns, que cada vez mais se intensifique essas ações aí no nosso município. Também, dizer 

ao Presidente, né, que diante da emenda impositiva indicada para esta, esta praça, com certeza 

estarei convidando o senhor para fazer parte deste projeto de reestruturação aí e com certeza 

terás muitas ideias positivas para melhorar também esta praça aí no nosso, nosso município, 

sempre pensando no bem-estar e no bem comum de todos os, dos indivíduos aí de Flores da 

Cunha, toda a nossa população. Então no mais era isso, reforçar novamente, né, o pedido que 

todos se cuidem, dentro do possível, cada um fazendo a sua parte certamente tentaremos ao 

menos segurar um pouquinho, né, os avanços dos casos que vem acontecendo em Flores da 

Cunha. Então não tenho dúvidas que, com a colaboração de cada um, conseguiremos administrar 

todo este, este processo que vem acontecendo aí de casos cada vez mais sendo ampliados no 

nosso município. Então no mais era isso. Desejo uma boa noite e uma boa semana a todos!   

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

palavra Vereadora Claudete Gaio Conte.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, as 

pessoas que nos acompanham na sessão. Então gostaria de concluir, né, a minha fala do Grande 

Expediente, e falava da discussão, né, de alguns temas relevantes na época em que as nossas 

sessões não eram transmitidas on-line como hoje. Hoje nós, fica fácil, né, até pras pessoas 

poderem acompanhar. Então eu destaco ali o projeto de lei complementar para instituição da taxa 

de iluminação pública no município inclusive no interior, um projeto de lei que foi rejeitado pela 

maioria, votaram contrários a Vereador Claudete, o Vereador César, o Clodo, o Pedro, o Samuel. 

Destaco porque, graças à mobilização da população e dos vereadores, e vários inclusive em 2017 

eram totalmente situação, né, se entenderam a situação e votaram contrários a essa proposta. 

Também a questão do, do novo recuo na época do Plano Diretor, foi encaminhado pelos 
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vereadores uma emenda supressiva pra suprimir o tal recuo do Plano Diretor, que foi aprovado 

pela maioria. Mas os Vereadores Claudete, Clodomir e João, que fizeram, é uma frente de 

partidos diferentes aí, o PDT, o PP e o MDB, votaram contra a alteração do projeto proposto 

pelo, proposto, da alteração, né, do projeto, fomos contrários à alteração e votamos a favor do 

projeto ao Executivo. Então algo assim também que foi inusitado, né, que aqui vereadores que 

seriam de oposição deveriam ou não, né, votar a favor ao Executivo, mas penso que essa 

alteração, a não alteração, né, teria sido um grande avanço no sentido de embelezamento e 

qualidade de vida a toda a população. Também que foi um momento assim bastante nervoso 

nesta Casa, foi a aquisição do veículo novo ao Prefeito Municipal, os senhores estão lembrados 

que o projeto estava na pauta e, na tarde da votação, o Prefeito retirou o projeto de votação e, 

depois, até acabou adquirindo o veículo da mesma forma, né? Mas enfim, nem tudo que fazemos 

fica registrado aqui nesta, nesta Casa, como já foi dito, né? O nosso trabalho vai muito além 

disso, já foi colocado, todos nós trabalhamos diariamente com as nossas comunidades e no 

município como um todo. Também quero destacar a viagem à Brasília, que fizemos juntamente 

com o Ademir Barp e o Clodomir Rigo, na busca de recursos, né? Foram somando os 

requerimentos, indicações, moções, emendas, projetos de lei, foram mais de 402 proposições 

encaminhadas por esta Vereadora, nós temos uma média aí de dois ponto alguma coisa por 

semana. Eu saio do, do Poder Legislativo satisfeita e deixo a Casa, a Câmara de Vereadores na 

certeza do dever cumprido, de ter deixado um trabalho, um legado, enfim, a minha marca, eu 

saio muito feliz do trabalho que, que nós fizemos nesta Casa durante os quatro anos. Vamos nos 

cuidar, que vem a vacina, né, Senhor Presidente. Uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Éverton Scarmin 

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

ainda nos prestigiam aí. Pra quem está em casa e acaba não entendendo, né, na noite de hoje, nós 

votamos, pela primeira vez, o projeto de emendas impositivas, né, e 50% desses recursos eles são 

destinados obrigatoriamente para a saúde. Então conseguimos aí, por meio de todos os Colegas 

Vereadores, destinar para a ampliação do centro de saúde Benedita, Irmã Benedita Zorzi, né? 

Sabemos que o terreno vizinho foi, foi adquirido pela Administração e ali, né, vai suportar essa 

ampliação. Então com certeza que com esses recursos, né, nós poderemos estar melhorando 

ainda mais o atendimento naquele local. Na semana passada, recebemos a notícia que o Governo 

do Estado liberou parte dos valores do Fundovitis. Então o Fundovitis era desde o fundo, desde, 

do, de 2018 que não era repassado, né, na, até o determinado momento aí de 2018 ou 2019 quem, 

quem geria esses recursos era..., como é que era o nome lá, Barp, o Ibravin, o Ibravin que geria. 

A partir desse ano, quem gera os recursos é a Uvibra, junto com a Fecovinho, a Agavi e a 

Comissão Interestadual da Uva. São doze milhões que o Governo do Estado vai estar 

repassando, primeira parcela foi depositada na sexta-feira, de três milhões, então é um quarto do 

valor. E esses recursos que desde, desde o ano de 97 sempre eram transferidos esses valores para 

que o setor pudesse investir esse, esses recursos em divulgação, em implementar novas, novas 

técnicas, né, mas o principal é em divulgar o nosso vinho e fomentar a, a sua comercialização. 

Então nós, mais de um ano e meio em que esses recursos não eram mais transferidos e nós 

tivemos a boa notícia que começaram a ser transferidos esses recursos. Também estamos 

recebendo o Perfil Socioeconômico, sei que o Presidente vai falar sobre isso, né, mas já quero 

parabenizar as entidades aí que estiveram à frente, né, de todo ano, jornal O Florense também 

que tem uma grande importância, né, na, na edição do Perfil Socioeconômico. Era isso, Senhor 

Presidente. Uma boa semana a todos!  

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

a palavra Vereador Moacir Ascari.  
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VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, cumprimento 

especial ao jornal O Florense, demais pessoas que já foram cumprimentadas anteriormente. 

Dizer que votamos aqui as emendas impositivas, que por mim elas não teriam nem ter sido 

colocadas como atribuição do vereador, mas sim ficava por parte do Executivo fazer. Mas foi um 

projeto de lei que nós votamos nessa Casa, né, e que tem por decreto, o Poder Executivo pode 

fazer a qualquer momento, menos as emendas impositivas, né? Mas votamos aqui, poderíamos 

ter espalhado esses recursos em diversas obras e ações do Município e elas teriam que ser 

executadas. Uma obra de dois milhões com duzentos mil poderia ser alocado nessa obra e aí 

ficaria um, um contrassenso também realocar os recursos. Mas acreditamos que passamos e 

fizemos a realocação conforme o entendimento das bancadas e conforme também a necessidade 

e olhando para um futuro. Temos aqui na parte da saúde, na Administração atual foi construído 

duas unidades básicas novas de saúde e estamos aqui ampliando. Então acredito que dê pra fazer 

a ampliação, recursos tem pra área da saúde e certamente serão bem alocados nessa área. 

Também, Vereadora Claudete, é claro que sendo situação ou oposição, temos que pensar sempre 

no objetivo comum, tá? Eu acredito que a Vereadora se esquece quando foi situação também, 

que muitos das indicações, muitas das, dos argumentos eram naquele momento que a Senhora 

era secretária, inclusive votou nesta Casa contra os vencimento dos vereadores na época e, 

depois, os vencimento dos vereadores e secretários e, depois, virou secretária, por um acidente 

virou secretária e acabou usufruindo também desses recursos. Então é claro, né, que quando se 

vota, não se sabe o dia de amanhã, né? Mas a Vereadora sabe muito bem, era vereador 

juntamente, então nada mais justo que um dia após o amanhã. Hoje esses são os estilingue, 

Vereador Clodo, e amanhã somos vidraça. Nunca esqueça disso, né? O Senhor é vereador, 

primeiro mandato e, a partir do ano que vem, será do segundo mandato, sendo do outro lado, né? 

Gostaria muito que fosse líder de governo pra sentir muitas vezes as cobranças que vem por 

parte da população, que muitas vezes o Senhor não entendia, não entendia e votava contra e dizia 

que tudo dava pra ser feito. Então espero que o Senhor consiga, né, ter êxito, né, com, estando à 

frente e sendo governo no próximo ano. De estilingue à vidraça. Espero que tenha sucesso. Até.    

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

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, estava faltando nós movimentarmos um 

pouco essa Casa, um pouco calor humano. Eu acho que com esse tipo de comentários assim a 

gente não vai muito longe, né? Vereador Moacir Ascari, eu sei que o Senhor está muito 

chateado, muito triste ainda com as últimas, com a eleição. Mas primeiramente eu não fui 

secretária por acidente, eu fui convidada pela capacidade que tenho e pela formação que tenho 

para assumir o posto. Só pra deixar muito claro. Segundo, fizemos um ótimo trabalho enquanto 

secretários. E quando o Senhor fala em que o distrito do Mato Perso só tem pavimentação 

interna, dentro do distrito, que poderia ter sido feito, o Senhor falou três vezes de Otávio Rocha a 

Mato Perso já, o Senhor se engana muito, talvez não tenha visitado muito o distrito! Porque se 

nós somarmos, eu estava fazendo o cálculo aqui, todo o asfalto que existe dentro do distrito, que 

começou no governo do Heleno José Oliboni, vinte anos atrás, depois passou pelo governo do 

Cavagnoli, depois passou pelo governo do Ernani Heberle, depois oito anos do governo Lídio, 

são vinte anos, eu não sei se chega a doze quilômetros que seria o espaço de Otávio Rocha, o 

trajeto de Otávio Rocha a Mato Perso! Então eu espero que não demore, prefeito César, mais 

vinte anos pra que a gente consiga ligar, né, enfim, termos esse acesso aí, que é tão importante 

pra, pras nossas comunidades. Entendo seu posicionamento, entendo seu nervosismo e tal, mas 

assim, ó, desta forma nós não conseguimos construir nem as vidraças, nem quebrar vidraças. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigada!  

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

Presidência). Concedo o meu tempo ao Colega Vereador Moacir Ascari.  
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VEREADOR MOACIR ASCARI: Vereadora Claudete, é só fazer a soma dos quilômetros que 

foram feitos lá, inclusive a Senhora não lembra, mas eu já atuava na política quando 

conseguimos o asfalto de Forqueta à Mato Perso também. Este Vereador estava lá, junto, 

assinando com o presidente desta Casa, assinando com o governador Rigotto na época, né, com o 

prefeito Cavagnoli, então a Senhora se engana, e muito! Os trabalhos que fizemos para Mato 

Pero. E é só somar a quilometragem. E eu acredito, Mato Perso tem as suas prioridades e os 

moradores de lá é que diz..., dizem o que eles querem. E não é a Vereadora que diz que tem que 

ligar o 4º distrito com o 3º distrito. Os moradores preferem, muitas vezes, aonde é o seu local de 

trabalho. Tipo o asfalto que foi feito lá pros Lovison. Era uma necessidade urgente e a Vereadora 

sempre se posicionou contra. O asfalto lá que foi feito lá pros Dalla Rosa, os asfalto que foi feito 

pra vinícola Giacomin, os asfalto que foi pra São Tiago. Todos esses asfaltos que foram feitos, 

muitas vezes, né..., é lá pros Pandolfi, todos esses asfaltos foram feitos lá dentro. E, também, até 

a gruta, que foi emendas parlamentares. Bem diferente das emendas que a Vereadora trouxe..., 

estou falando, bem diferente das emendas que a Vereadora trouxe pra Mato Perso. São emendas 

do MDB que trouxe, que trouxeram, nós trouxemos e fizemos aquelas obras. E, certamente, não 

é rancor de perda. Eu não sei se..., na verdade, somente o tempo dirá se fomos nós que perdemos 

ou se foi a população que deixou de ganhar, Vereadora, tá? Isso eu deixo pra pensar, pra 

Vereadora. Então eu...., eu digo como Vereador, como, né? Se fomos nós que perdemos ou se foi 

a população. Somente o tempo dirá. E, muito bem, a Vereadora vai ser diretora da escola, vai ser 

cidadã de Mato Perso, eu acredito que a Vereadora acompanhará muito de perto todas as obras e 

ações. Se hoje somos vidraça, estilingue, amanhã somos vidraça. Então o que eu quero é o bem 

da cidade de Flores da Cunha, o bem do município de Flores da Cunha. Certamente, com isso, 

nós estaremos pensando no bem maior. E foi isso que fiz durante toda a minha campanha. 

Existem vencedores e existem pessoas que deixam de lado um pouco a política, né, porque a 

população optou. Então é isso que eu queria dizer pra Vereadora, tá? Muito obrigado. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador. (Interferência 

da Vereadora Claudete Gaio Conte). A Senhora já utilizou o seu tempo, Vereadora, infelizmente. 

Obrigado. Encerradas as manifestações pessoais, passamos então aos Informes da Presidência. 

Gostaria de agradecer aos Colegas..., o Colega Vereador Moacir Ascari e, também, ao prefeito 

eleito César Ulian, estiveram representando esta Casa, na última quinta-feira, dia 03, na 

cerimônia de lançamento da pedra fundamental do centro de Formação Profissional do SENAI 

em Flores da Cunha, na sede do Centro Empresarial. O início das obras marca a construção do 

espaço .... de 1059 metros quadrados, que terá a capacidade de atendimento total para 250 alunos 

dia. O novo prédio contará com a estrutura necessária para receber maquinário próprio para 

capacitação teórica e prática e disporá de nove salas, quatro delas que comportam 28 alunos 

cada, mais quatro salas técnicas e, também, uma sala multiuso, além de espaço específico para 

eventos. Todas as salas climatizadas. O projeto ainda prevê uma futura ampliação da escola, 

sempre seguindo os princípios de sustentabilidade e acessibilidade, Vereador Pedro. O 

investimento total da obra ficará em torno de três milhões de reais. Com certeza, uma grande 

conquista para Flores da Cunha, para o Centro Empresarial, né, de muitos anos e que torço para 

que renda frutos e em breve esteja em operação no nosso município. Também, participei, no dia 

03, representando esta Casa, na inauguração da ampliação do Corpo de Bombeiros. Também 

deixar o meu abraço a Tenente Juliane, em nome de toda a corporação e também salientar que 

nós recebemos, no início do ano, sete novos bombeiros. Seguindo as palavras do Coronel do 

Estado, que estava presente na cerimônia, diz que, depois da área metropolitana, Flores da Cunha 

foi o destacamento que mais recebeu bombeiros no estado, dentre os 97 destacamentos. Então 

pra nós é uma alegria, que também frisei que, por muitos momentos nesta Casa, nós “valizamos” 

a importância do Corpo de Bombeiros. Quase perdemos ele, quase foi fechado, mas, também 

com o empenho desta Casa, mantivemos aberto, em pleno funcionamento. Quero, também, 
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agradecer ao Florense, em nome da Gabi, do Rouglan, também do Bernardo agora, né, 

recebemos, na noite de hoje, um exemplar, todos nós, do Perfil Socioeconômico, uma bela peça. 

Mais uma vez, a Câmara de Vereadores apoiou essa iniciativa. Números importantes que, 

certamente, vão avalizar os investimentos pro próximo ano, Prefeito, e que, certamente, aqui é 

um legado pro município, é um legado para a nossa comunidade. Parabéns, Gabi e Rouglan, em 

nosso nome! Agradeço também a lembrança. Vamos brindar na última sessão ordinária do ano, 

no dia 21 de dezembro, todos juntos. Aproveito, também, para dizer que a TV O Florense estará, 

em breve, no ar, né, através do..., no canal do Facebook do jornal O Florense Um projeto 

inovador, desejo sorte aí também, contem conosco, com parceiro sempre nas atividades, que 

iniciarão, possivelmente, dia 14, na próxima segunda, né, Gabi? Perfeito. Também lembro a 

todos os Colegas Vereadores o convite que recebemos da inauguração das dependências da..., da 

Casa de Cultura Flavio Luis Ferrarini, estava prevista para o dia 10, foi transferida para o dia 

17/12, em função da..., do teste positivo do Prefeito Lídio. Mas que está bem também, graças a 

Deus, tive a oportunidade de falar com ele, está com sintomas leves e em recuperação. Gostaria, 

também, de salientar a todos, hoje tivemos uma reunião um pouco atípica, nós novamente então 

priorizamos que somente permanecesse nos trabalhos desta Casa a imprensa, nós Vereadores e 

os funcionários, haja visto que duas de nossas colaboradoras testaram positivo, mas que 

encontram-se bem, graças a Deus também, né? Hoje a gente vê um aumento exponencial nos 

casos, infelizmente. A segunda onda parece que não..., não teve o intervalo desejado que 

pensávamos, né? Ela é uma..., um gráfico de altos e baixos constante, né, infelizmente. Mas que 

senti a obrigação, em termos desta Casa, de também fazer o seu papel na prevenção. Então 

determinei que fosse fechadas as portas, não só pra nos proteger, mas também proteger a 

população que vem nos prestigiar. Hoje nós temos o canal no Youtube que, certamente, abrirá 

possibilidade a todos os munícipes que nos acompanham de forma remota, mas que saibam tudo 

o que acontece aqui. Também, por fim, gostaria somente de justificar minha falta na próxima 

sessão, dia 14/12, por motivos de ordem pessoal. Então a sessão será presidida pelo Vice-

Presidente Éverton Scarmin. Desejo uma boa sessão a todos os Colegas. 

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 07 de 

dezembro de 2020, às 19h56min. Muito obrigado a todos. Uma boa noite e uma ótima semana. 
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