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SESSÃO 2.608 – ORDINÁRIA 

14 de dezembro de 2020 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Invocando a proteção do Pai Celestial, declaro aberta 

a sessão plenária ordinária Nesse dia 14 de dezembro de 2020, às 18h07min. Cumprimento os 

Colegas Vereadores, Vereadora, os profissionais da imprensa, comunidade que nos prestigia 

pelas mídias sociais. Uma boa noite! 

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 DE VEREADORES: 

Nova Redação do Projeto de Lei nº 067/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que 

“Denomina de Estrada das Andorinhas uma via pública localizada no travessão Alfredo Chaves, 

no município de Flores da Cunha”. 

Redação Final ao Projeto de Lei nº 059/2020, de autoria do Vereador Moacir Ascari, que 

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Flores da Cunha para o exercício de 2021”. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Chefe de Cartório da 68ª Zona Eleitoral, que solicita a cedência de uso do plenário 

desta Casa no dia 17 de dezembro de 2020, às 18:00 horas, para realização do cerimonial de 

diplomação dos candidatos eleitos nas eleições municipais de 2020. 

E-mail do Conselho Tutelar de Flores da Cunha, que encaminha o relatório de estatísticas do 

atendimento dos meses de outubro de novembro de 2020, para conhecimento dos Vereadores. 

E-mail da Universidade de Caxias do Sul (UCS), que encaminha convite para a live de 

lançamento do Programa de Certificação da Escola de Gastronomia da UCS, no dia 14 de 

dezembro de 2020, às 20:00 horas, através do canal da Escola de Gastronomia UCS no Youtube. 

Cartões de felicitações natalinas da Apae de Flores da Cunha e do Bispo Diocesano de Caxias do 

Sul, Dom José Gislon. 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Como não havemos vereadores inscritos, passamos, de imediato, ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Então passo, de imediato, a palavra ao Vereador Clodomir José 

Rigo, para o Grande Expediente. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, 

a imprensa aqui presente, na pessoa do Rouglan, do jornal O Florense, assessores da Casa. Sejam 

todos bem-vindos a essa nossa penúltima sessão do ano. Estamos aqui quase nos despedindo 

desse mandato e, logo aí em janeiro, então teremos a nova equipe que irá assumir um novo 

mandato para os próximos quatro anos aqui nessa Casa legislativa. Então, hoje, eu também quero 

fazer uma pequena reflexão de como foi o..., a minha experiência, o meu trabalho como vereador 

nesta Casa durante esses quatro anos. Tenho certeza que cada um de nós, dentro de suas 

possibilidades, fez o melhor que pode em prol do município. Eu também sempre procurei fazer o 

meu trabalho, principalmente em cima daquilo que eu tinha..., tinha se proposto lá na época da 

campanha, onde nós fomos visitar as casas das pessoas, mostrar qual seria nosso trabalho e a que 
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nós estaríamos representando aqui durante esses quatro anos. Eu sempre digo que eu fui feliz nas 

duas..., nas três vezes que eu fiz a campanha, usando a mesma metodologia de não fazer 

promessas. Eu acho que o vereador que faz muitas promessas, principalmente, promessas de 

obras, de promessas de conseguir algo que não lhe cabe, ele está começando de maneira errada. 

Então eu desde lá..., desde 2012, 2016 e agora também neste ano, eu fiz o mesmo..., o mesmo 

tipo de campanha. Durante esses quatro anos, nós conseguimos, junto a esta Casa, junto aos 

Colegas, várias iniciativas, cada um da sua maneira. Então eu quero aqui também trazer alguns 

números que eu executei durante esses quatro anos. Lá no início então, o primeiro ano, 

principalmente, a gente. Não tendo muita experiência de Casa, a gente fazia bastante indicação 

por escrito, indicação no papel, que é uma prerrogativa do vereador, e essas indicações elas 

chegariam até a mão do Prefeito, do Executivo, no qual decidiria se executaria ou não essas 

obras. Então, durante esses quatro anos, eu fiz 84 indicações, muitas delas foram atendidas, 

algumas ainda não foram. Indicações, na maioria delas, indicações simples, de benfeitorias, que 

a população, as comunidades, os bairros nos pedem durante as nossas visitas. Fiz, também, 22 

requerimentos, a maioria deles pedindo explicações ao Executivo, explicações que, muitas vezes, 

a gente não conseguia através de contato pessoal, então teria que ser feito via requerimento, por 

escrito, para que houvessem as respostas. Mesmo assim, muitas dessas respostas não vieram a 

contento. Alguns requerimentos tiveram que ser feito pela segunda vez, com o mesmo assunto, 

para que a gente conseguisse respostas objetivas para poder transmitir para a comunidade que 

nos fez o pedido. Foi feito, também cinco Moções de Congratulações. Durante esses quatro anos, 

eu sempre fui membro da Comissão de Finanças e Orçamento, nos quatro anos de mandato, 

onde, durante esses quatro anos, nós avaliamos 290 projetos, que passou na nossa Comissão de 

Finanças. Pude, também, nesse meu mandato, instituir alguns projetos de minha autoria. Eu 

destaco aqui, o primeiro deles, é o Dezembro Verde, que é o mês dedicado, no caso o mês que 

nós estamos agora, quanto ao abandono e aos maus tratos aos animais. Então é o mês dedicado..., 

claro que é todos os dias seria o dia dedicado a cuidar dos animais, né, mas o mês de dezembro, 

principalmente, por se tratar do mês que antecede as férias. Muitas pessoas viajam e acabam 

abandonando seus animais. Então esse mês é dedicado à conscientização da população quando a 

isso. Outro projeto que eu também trouxe a esta Casa, foi Adote uma Lixeira, onde, tanto o 

público, como o privado, pudesse adquirir sues contêineres, seus contêineres de lixo que a gente 

tanto solicita nesta Casa, né? As empresas que tivessem a oportunidade de adquirir, colocar na 

frente do seu estabelecimento, na sua rua e, com..., consequência, poderia usar o slogan da sua 

empresa, fazer uma divulgação da sua marca nesse mesmo contêiner de lixo. Então esses são 

dois projetos que eu cito. Muitos outros foram feitos, mas os que mais eu destaco seriam esses 

dois aí. Algumas indicações que eu fiz, que eu trouxe até essa Casa, que foram atendidas, a 

instalação de três lâmpadas, com suporte, na rua das Oliveiras, lá na linha Oitenta. Essa mesma 

indicação eu fiz na rua Alexandria, lá em São Gotardo, três lâmpadas com suporte, que foram 

instaladas. Um corrimão que fazia ligação entre a rua Trevizzo e a rua Alexandria, lá em São 

Gotardo também. Muito benéfico pras pessoas, principalmente, de idade, que usam diariamente 

aquela escadaria. Então lá foi colocado um corrimão, também foi um pedido que a gente fez. 

Pavimentação asfalto, de 60 metros, na rua Veneza, lá em São Gotardo, defronte à casa da nossa 

colega Alaiane. A troca da tubulação do esgoto na rua Siena, em torno de 100 metros, foi um 

pedido que nós fizemos e fomos atendidos. E a pavimentação do pátio, nos fundos do salão 

comunitário da comunidade de São Gotardo, em frente ao posto de saúde. Então essas foram as 

principais indicações que foram atendidas. Outras, não tivemos ainda o êxito de sermos 

atendidos, mas esperamos que o próximo governo..., se precisar, estaremos refazendo essas 

indicações. A principal delas é a..., que seja feito uma ciclovia entre a localidade de São Gotardo 

e a linha Sessenta. Nós, que conhecemos aquela via, sabemos que ela..., diariamente, temos 

pessoas que usam aquela via como uma pista de exercícios físicos, tanto para caminhada, como 

para ciclistas. Os finais de tarde, principalmente, finais de semana, temos muitas pessoas que 

vêm, se deslocam de Caxias, de outras cidades e fazem a nossa rota turística da..., da nossa 
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região de Flores da Cunha e é uma estrada estreita, não tem acostamento. Por isso, necessita que 

seja feito ali uma ciclovia para dar mais condições pras pessoas que gostam de praticar o seu 

esporte. Também, eu destaco um pedido que foi feito, outros Vereadores, outros Colegas 

também fizeram o mesmo pedido, a substituição das lombadas eletrônicas por lombo-faixas, na 

grande maioria delas. Além da economia que geraria aos cofres públicos, em torno de 400 a 450 

mil reais ano, que a gente gasta de aluguel, poderiam ser economizados e tenho certeza que a 

lombo-faixa funcionaria tão quanto ou até melhor que as lombadas eletrônicas. Nós temos 

muitos..., muitos casos aqui na cidade que não tem necessidade de lombada eletrônica, uma 

lombo-faixa faria o mesmo trabalho. A criação da sala do empreendedor, que foi uma 

reivindicação que também eu trouxe pra essa Casa, repassada ao Executivo, mas, até hoje, ela 

não foi implantada. Seria uma sala onde serviria para desburocratizar e simplificar a ação dos 

empreendedores na nossa cidade. Então eu acho que todas..., a maioria das cidades já têm essas 

salas e nós precisamos urgentemente também implantar essa sala do empreendedor aqui na nossa 

cidade. Além de muitas outras indicações, pedidos de..., permanentes, de toda a equipe, limpezas 

de ruas, pintura de meios-fios, limpezas de praças, áreas de lazer, que, todo verão, todos nós 

Vereadores trouxemos a esta Casa esses pedidos. Então eu acho que é um olhar que o Executivo 

tem que ter um olhar diferenciado, principalmente, pras áreas de lazer, nessa época tão 

importante para as pessoas se distraírem, esquecerem um pouco dessa pandemia. A limpeza dor 

terrenos públicos e privados, nós tentamos colocar alguns projetos aqui, não foram aceitos, né, 

Vereadora Claudete, para que sejam notificados, autuados os proprietários que não fazem essa 

limpeza, que tem que pesar no bolso. Se não pesar no bolso, com certeza, eles não farão essa 

limpeza. Então cabe ao Executivo sim colocar essas leis, para que todos os proprietários de 

terrenos baldios mantenham os seus terrenos limpos e bem conservados. Então essas são 

algumas..., algumas reivindicações, indicações que eu trouxe a essa Casa. Que nem foi 

comentado por outros Colegas, pode ser um pouco. Às vezes, as pessoas se baseiam em 

quantidade de projetos, com quantidade de indicações que os vereadores fazem, mas eu acho que 

o mais importante não são os números, são o que eles trazem de benefício para toda a 

comunidade. Então eu tenho, agora, um novo desafio, mais quatro anos, na reeleição, quatro 

anos agora com o governo César do meu lado, antes eu tinha uma desculpa, que o Governos não 

era do..., do meu partido, agora essa desculpa eu não posso mais ter. Mas eu tenho certeza que, 

com o trabalho desta Casa, juntamente com o Executivo, juntamente com toda a equipe que o 

Senhor, Vereador César, apresentou aqui na última quinta-feira, já quero de, antemão, 

parabeniza-lo, que uma das suas promessas de campanha o Senhor já cumpriu, que foi que o 

secretariado seriam tudo pessoas técnicas, nada de cunho político, nada de indicações, nada de 

pessoas que poderiam ocupar algum cargo, no primeiro escalão, que fosse pela indicação de 

algum partido da coligação. Eu sou testemunha que todas as pessoas que o Senhor, a sua equipe 

escolheu para o próximo mandato, o secretariados foram tudo pessoas técnicas, sem nenhum 

cunho político nas escolhas. Então já parabéns, pelo primeiro..., primeira promessa cumprida. E 

tenho certeza que, juntos, todo o Executivo, um trabalho..., a continuação do trabalho que está 

sendo feito neste ano, ou durante esses quatro anos, que nós possamos, né, Vereador Barp, dar 

continuidade. Essa Casa também ela tem..., tem tudo para continuar no mesmo trabalho, no 

mesmo ímpeto de atender as demandas da comunidade. Porque os primeiros representantes, 

quem está na linha de frente sempre, somos nós Vereadores. Nós que estamos lá nos nossos 

bairros, nas nossas comunidades, nós que, no dia a dia, estamos olhando no olho dos moradores, 

dos vizinhos, dos amigos e é ali que acontecem os principais pedidos. Então que nós possamos 

sim, juntamente com os outros sete novos vereadores, seis vereadores e a vereadora, recolher 

todas essas demandas que a comunidade tem e levar junto ao Executivo, para que possamos, 

juntos, nesses quatro anos, fazer um excelente trabalho, sempre para o município, sempre 

pensando para o bem de todos. Mais ou menos, era isso um resumo do que eu fiz nesses quatro 

anos. Quero agradecer a atenção de vocês, pedir desculpa, se, por ventura, tenha havido alguma 

desavença entre nós. E agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa semana e boa-noite! 
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PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Obrigado, Vereador Clodo. Para esclarecimento dos 

Colegas e das pessoas que estão em casa, hoje nós teríamos três Vereadores com tempo no 

Grande Expediente. Como o Vereador João Paulo não está presente na sessão e eu também não 

utilizei o Grande Expediente, por isso que só o Vereador Clodomir José Rigo utilizou o seu 

tempo. Então, encerrado o Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para 

organização da pauta da Ordem do Dia. (Intervalo). 

ORDEM DO DIA 

Redação Final ao Projeto de Lei nº 059/2020, que “Estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Flores da Cunha para o exercício de 2021”. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: A palavra está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão. Estamos analisando, neste momento, o 

projeto que estima a receita e fixa a despesa do Município para o próximo ano, primeiro ano de 

mandado do prefeito César Ulian. Gostaria somente de destacar, diferente do que alguns 

Vereadores falaram, inclusive, na última sessão que todas as definições de destinação de 

recursos deveriam ficar com o Executivo, eu penso que..., eu vejo com bons olhos a destinação 

das emendas impositivas, momento em que os vereadores também podem participar da 

construção de algumas ações que podem ser executadas num futuro muito próximo. Cito, como 

algo muito positivo, a destinação, juntamente com vários Vereadores desta Casa, de um recurso 

substancial para o início, né, ou a continuidade da pavimentação asfáltica entre o distrito de 

Otávio Rocha e Mato Perso. E, também, vejo com bons olhos o recurso destinado, por parte de 

todos os Vereadores, para ampliação da..., do centro de saúde Irmã Benedita Zorzi. Então eu 

penso que os Vereadores podem sim participar, né, da destinação de alguns recursos. 

Obviamente vão encaminhar recursos que venham ao interesse da comunidade e, também, 

poderão contemplar aí algumas ações as quais tenham um envolvimento, de repente, mais..., 

mais direto. Então somos favoráveis e torcemos pra que essas ações sejam executadas no 

próximo ano, Senhor Presidente. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, como Relator (cinco minutos), se for 

necessário. (Assentimento da Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora. 

Um cumprimento especial à imprensa, servidores dessa Casa e às pessoas que estão nos 

acompanhando. O projeto de hoje que estamos votando, o 059/2020, eu acredito que seja o 

projeto mais importante, porque estamos destinando todos os recursos para um ano. Todos os 

recursos do Município de Flores da Cunha então para todo o ano de 2021. Nós sabemos que, 

mesmo no ano da pandemia, que se alastrou durante todo esse ano, todos os municípios tiveram 

sua arrecadação reduzida, os investimentos na área da saúde tiveram que ser aportados de forma 

substancial, que é o caso do nosso município, sacrificado algumas obras pra investimento na área 

da saúde. E, mesmo assim, o Município teve superávit no ano de 2020, né, em arrecadação a 

maior. Essa arrecadação a maior se dá pelo trabalho que vem sendo feito ao longo dos tempos, 

que é atração e captação de novas empresas para o município de Flores da Cunha. Se nós 

pensássemos num orçamento há oito anos atrás, nós teríamos várias indústrias que hoje elas 

estão em Flores da Cunha que elas não existiam no município de Flores da Cunha. Então isso faz 

com que o município de Flores da Cunha tenha um orçamento maior do que teve em 2019, ou 

2020 para 2021, né, com recursos superiores. Nós tivemos aí o Perfil Socioeconômico que 

mostra isso. Em 2019, nós não tínhamos então a Hidrover. Hoje ela representa a segunda maior 



 

Anais 2.608, da Sessão Ordinária do dia 14 de dezembro de 2020. 435 

empresa do município de Flores da Cunha, 2019. Então essas empresas é que fazem a diferença 

no orçamento, nos recursos para a manutenção da máquina pública e o investimento em obras e 

ações do Município de Flores da Cunha. E nunca o Município de Flores da Cunha chega a um 

final de ano, estava vendo e analisando as contas, assim como tivemos aqui na avaliação na 

audiência pública, no último quadrimestre, nunca o Município de Flores da Cunha esteve tão 

enxuto com as contas e com o dinheiro disponível para toda a obra e ação iniciada. Todas as 

obras e ações iniciadas no Poder Executivo Municipal, todas elas têm recursos aportados e/ou já 

empenhados, que são obras licitadas, né, no Município de Flores da Cunha, e todas elas têm o 

recurso necessário já dentro desse ano de 2020 já garantidos para o pagamento e a manutenção 

dessas outras obras. Então é claro que, pro próximo ano, nós fizemos também as emendas 

impositivas dessa Casa, destinando recursos que, até então, não tínhamos, né, os Vereadores não 

tinham, e que, na verdade, ela é importante e também não é, porque ela deixa o Executivo na 

condição de executar muitas obras que não seriam prioridades ou não seriam necessárias, se nós 

tivéssemos aportado recursos pingados em várias obras e ações do Município. Como nós tivemos 

a aglutinação desses recursos, nós é que estamos ajudando para que o Executivo possa fazer 

essas obras. Se nós tivéssemos pensado individualmente, porque elas são individuais, cada um 

pensado, pensando somente em si, né, colocando ali cento e poucos mil reais em cada obra, uma 

obra que custaria aí que custaria 500 mil reais, não teria condições de ser executada. Então eu 

acho que as emendas no próximo..., Barp e Clodo, que são da..., que são de Finanças, eu acho 

que elas têm que ser feitas de maneira diferente. Pensadas de maneira diferente, pra que, aqui a 

pouco, não se crie expectativa de uma obra que ela não tenha condição de ser realizada. Ou que 

se vá lá e se ponha 100 mil reais numa obra e ela custa 500 mil reais. Não tem nem como o 

Executivo aportar o restante dos investimentos pra essa obra. Então eu acho que ela tem que se 

repensada e que bom que nós aqui chegamos num consenso de aportarmos esses recursos. 

Aportarmos esses recursos..., já vi que foi prejudicada a emenda do Vereador João Paulo, que ele 

destinava especificamente pra uma praça, invés ela tinha que ser específica pra manutenção de 

praças e parques e não pra praça do Imigrante. Então ela foi prejudicada. Então vai ficar o 

dinheiro no Executivo e ele tem que aportar, depois, esses recursos que foram destinados para 

essa emenda impositiva do Vereador João Paulo. Então, no mais, é a peça mais importante, 

esperamos que ela seja executada dentro das prioridades que foram dadas por essa Casa. Era 

isso, Senhor Presidente, muito obrigado. 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Está aberto a votação. Os Vereadores favoráveis 

votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus votos assim que a opção 

for selecionada. (Processo de votação eletrônica). Redação Final ao Projeto de Lei nº 059/2020 

aprovada por unanimidade. 

Estava na pauta a primeira discussão da Nova Redação do Substitutivo nº 02 ao Projeto de 

Resolução nº 002/2020, que “Institui o Regimento Interno da Câmara Municipal de Flores da 

Cunha”. Porém, com a entrada da emenda ao referido projeto, a discussão fica adiada até o 

tramite legal da emenda. 

Requerimento nº 084/2020, que requer a retirada do Projeto de Lei Complementar nº 009/2017, e 

dos Substitutivos nºs 01 e 02, 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, conforme determina o inciso X do art. 146 do Regimento Interno, de 

autoria do Colega Vereador Samuel de Barros Dias, ao qual passo a palavra para as suas 

considerações. 
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VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Obrigado, Senhor Presidente. Boa-noite, Nobres 

Vereadores. Este projeto nós retiramos porque, infelizmente, não teremos condições no nosso 

município de executá-lo, por uma questão do sindicato dos bancos, né, tem se organizado nesse 

sentido e várias cidades onde esse projeto tem sido aprovado ele não tem se tornado viável., 

vamos assim dizer. Então, por esse motivo, essa razão, estamos pedindo a retirada deste projeto, 

Senhor Presidente. Muito obrigado! 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: O requerimento está em discussão. (Nenhuma 

manifestação). O requerimento está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os 

contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus votos assim que a opção for selecionada. 

(Processo de votação eletrônica). Requerimento nº 084/2020 aprovado por unanimidade. 

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

Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020; e para a Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos, a Nova Redação ao Projeto de Lei nº 067/2020. 

Passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. A palavra está à disposição da Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos acompanham. Eu gostaria, neste momento..., na semana passada eu 

fiz um breve resumo das atividades exercidas por essa Vereadora nos últimos quatro anos e 

como uma..., um dos grandes pedidos sempre foi a pavimentação asfáltica entre o distrito de 

Otávio Rocha e Mato Perso, para alguns parece que..., entendem que somente esta obra foi 

solicitada por esta Vereadora. Muito pelo contrário, nós temos vários registros aqui de obras e 

pavimentações no interior do distrito e algumas, inclusive, que já foram concretizadas. Eu vou 

puxar lá em 2005, quando essa Vereadora solicitava a pavimentação da quadra central do distrito 

e, inclusive, na rua que cortava a quadra e que ia até a escola Antônio de Souza Neto. A quadra 

foi pavimentada e a rua continua com acesso de estrada de chão, prefeito eleito. Depois 

solicitava, ainda em 2005, o término do asfaltamento numa estrada de uma localidade em São 

Tiago, em 2005, que foi realizada no governo do Ernani, depois, em 2008. Aí em 2006, também, 

nós solicitávamos a conclusão de 1300 metros de asfaltamento na estrada de São Tiago, 

concluídos, depois, no governo do Ernani. Depois, em 2006 ainda, a realização de obra de 

pavimentação entre as comunidades de Santa Juliana e São Vítor e Corona, dois quilômetros 

realizados no governo do Ernani, dois quilômetros realizados no Governo do Lídio. Em 2017, 

solicitava a pavimentação entre os distritos de Otávio Rocha e Mato Perso, solicitando para que 

fosse incluído no Plurianual. Depois, solicitando para que esta obra fosse incluída no Siconv. 

Depois, nós solicitamos a pavimentação asfáltica e abertura de estrada entre as propriedades lá 

da vila Mussoi. Depois, o acesso à empresa Lovizon, que foi executado no Governo do Lídio 

Scortegagna. Depois, nós solicitávamos o calçamento em frente à escola Antônio de Souza Neto, 

que ainda não foi realizado. Pavimentação do asfalto no morro Pandolfi, que foi realizado no 

Governo do Lídio Scortegagna. Pavimentação de um trecho entre as famílias Marchet e Vilson 

Giacomin, que não foi realizado até o presente momento. Também, solicitávamos a 

pavimentação até o Esporte Clube Corinthians, que foi realizado nesse Governo. E, por diversas 

vezes, a pavimentação entre os dois distritos. Depois, uma das últimas solicitações... Declaração 

de Líder?  

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Depois, Vereadora. Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Voltando ainda ao 

orçamento, o orçamento nós estamos..., que votamos na noite de hoje, né, deixar bem claro 

também que, com a continuidade do próprio Secretário da Fazenda, não vai ter de dizer, depois, 
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não, deixou ou não deixou. Todos os recursos que estão, hoje, disponíveis, o Município de 

Flores da Cunha nunca deixou, de uma administração pra outra, recursos com tamanha 

quantidade para o próximo administrador público do Município de Flores da Cunha. Então quero 

aqui parabenizar o Prefeito Lídio, que teve a elegância, né, de deixar os recursos e não contas a 

pagar para o próximo administrador, para o próximo ano 2021 e, com a continuidade do 

Secretário da Fazenda, que eu vi no jornal, certamente isso não terá como dizer..., como 

contrapor aquilo que foi colocado. Então é importante, também, que se diga isso. No mais, eu 

gostaria de dizer, também, a Vereadora eu acho que esqueceu, lá tem o asfalto que foi feito lá pra 

vinícola Giacomin, também que..., né, e mais o da gruta, que também encurtou, né, Barp, com 

emendas aí que encurtou, né, o trecho Mato Perso e Otávio Rocha. E, certamente, será feito 

agora. Não tenha dúvida nenhuma que será realizado na próxima administração. Havia me 

comprometido isso com a comunidade e, certamente, a comunidade optou e terá o êxito, né, 

também na conclusão dessa obra tão importante pra ligar o terceiro distrito com o quarto distrito 

de Mato Perso. Estará aqui também o Barp para fazer coro, já que foi, né, lá da comunidade de 

Mato Perso. Agora será o representante daquela comunidade. Durante os próximos quatro anos, 

então será o porta-voz da comunidade, através da Vereadora Claudete Gaio Conte, que também 

será a intermediária junto ao Vereador Barp. No mais, tenhamos uma ótima semana. Boa semana 

a todos. E vimos aí, nos últimos..., no último final de semana, o estado com bandeira preta, né? 

Dois municípios com bandeira preta. Esperamos agora que o Governador do Estado, até sexta-

feira, tome outras providências, e não acatado lá por..., pelo município de Pelotas e outro 

município lá vizinho de Pelotas que não aderiu ao lockdown, né, na..., de bandeira preta e fechar 

o comércio naquela cidade. Então vamos aguardar os próximos capítulos do nosso Governador 

nessa semana. 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Obrigado, Presidente, Colegas Vereadores, 

servidores da Casa, imprensa. Nos últimos dias, questionaram esse Vereador por que que não 

havia colocado a parte da emenda impositiva, além aquela que foi colocada na saúde, ne emenda 

conjunta com todos os Vereadores, na estrada de Mato Perso. Foi sim colocada a parte minha, 

desse Vereador na estrada que une o capitel São Paulo à linha Cem, Antônio Romano, nome da 

estrada. Então porque ela já estava em andamento. O Colega Fera colocou, explicou o porquê 

que tínhamos que sim aportarmos recursos nesse momento para aquela estrada para que ela fosse 

concluída porque já estava sendo executados os trabalhos naquela estrada. E, também, porque o 

momento exigia. A gene sabia disso. E não faltarão custos para a estrada de Mato Perso, 

Vereadora. Enquanto estiver nessa Casa, já o fiz durante esse mandato, já fizemos um trecho, 

não muito grande, mas que já se destina, se encaminha em direção ao quarto distrito. Com 

certeza, estarão buscando, nesses próximos meses, nesses próximos tempo de Câmara, estaremos 

buscando recursos para..., talvez não a complementação de toda a obra, mas, quem sabe lá, de 

uma grande parte, Vereador Cesar, agora prefeito. Estaremos trabalhando juntos. Pode acreditar 

que estarei buscando recursos, trabalhando junto aos nossos deputados, os nossos..., nossos 

colaboradores, com Flores da Cunha, para sim chegarmos..., eu tenho fé que no próximo 

mandato a gente consiga unir as duas comunidades, o terceiro e o quarto distrito com pavimento 

asfáltico. Também, há umas pessoas felizes, porque fizemos a estrada dos Fontana, houve sim, 

agora, a parte do asfalto que liga, está apenas recebendo..., esperando pra receber a parte final, 

que é a pintura e mais alguns acabamentos, mas mais uma obra sendo entregue, essa obra tão 

importante que liga mais uma comunidade através de asfalto e contempla todas aquelas famílias 

que tanto esperavam, almejavam essa parte do asfalto. Então, para se chegar à linha Oitenta, 

hoje, temos todos os asfaltos..., todos os acessos asfaltados e que vão em direção, também, a 

Otávio Rocha e distrito de Mato Perso. Também dizer de que acredito que amanhã a nossa tão 

esperada antena de celular 4G estará posta no distrito de Otávio Rocha, esperando apenas os 
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eletrônicos para dar sim os primeiros sinais para toda a região ali do terceiro e quarto distrito. 

Então, no mais, era isso. Uma boa-noite, uma boa semana a todos! 

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

Presidência). Só para concluir então, além destas, ainda solicitei, através de indicação, a 

pavimentação da via que leva à vinícola Hortência e, também, o acesso à propriedade do Jaudir 

Dalla Rosa, que foi realizado nos últimos dias. Diferente do que foi dito aqui, que essa 

Vereadora era contra obras no interior do distrito, que só havia solicitado a obra de ligação 

asfáltica entre Otávio Rocha e Mato Perso, muito pelo contrário, sempre solicitei todas as obras 

possíveis dentro do distrito e, também, entre Otávio Rocha e Mato Perso e todos os Vereadores 

que estão aqui estão de prova. Eu quero destacar um acesso importante, que é o acesso..., a 

melhoria no acesso que leva às famílias Mussoi. É uma solicitação há bastante tempo já, é uma 

região que produz mais de dois milhões de quilos de frutas, que sai daquele lugar e é muito 

importante a abertura daquela via de modo que atenda a necessidade daquelas famílias. Também, 

gostaria, acompanhei a apresentação do novo secretariado, prefeito eleito, na quinta-feira pela 

manhã, parabenizá-lo, pela escolha e desejar sucesso, né, nos novos projetos, nos projetos da 

nova administração. Como cidadã, eu torço pelo melhor sempre! E, também, hoje, em reunião 

com a Secretária de Educação, nós recebemos o resultado da Olimpíada do Conhecimento, que 

os..., e, pela primeira vez, a escola Antônio de Souza Neto, como municipalizada, participou 

dessa seletiva. Sempre fiz indicações nessa Casa, que solicitava que as escolas também fossem 

incluídas, porque os alunos das escolas estaduais também são munícipes. Poderiam ter essa 

oportunidade, que é um plus, né, no trabalho deles, no estudo e na preparação destas crianças. 

Então o resultado foi nos entregue hoje, era para acontecer uma premiação no Independente, foi 

transferida para a casa da cultura, seria nesta quarta-feira e foi cancelada, no dia de hoje, devido 

ao grande número de casos do Covid. Então nós temos aí, na Inteligência Linguística, a menina 

Daniely Victória Milkiewicz, da escola 1º de Maio; na Inteligência Espacial, Arthur Moré 

Cavagnolli, da Francisco Zilli; na Inteligência Interpessoal, Isabela Reginato Pilatti, da escola 

São José; e na Inteligência Lógico-Matemática, a Laura Balbinot, da escola Antônio de Souza 

Neto, do Mato Perso. Ficamos muito felizes, né, pelo reconhecimento e nós sabemos o trabalho 

que é desenvolvido não só na escola Antônio de Souza Neto, mas em todas as escolas do nosso 

município. E reforço a importância desse projeto e o bacana que seria nós podermos incluir todas 

as escolas do nosso município, sejam municipais, estaduais ou particulares, num projeto tão 

lindo que é, todo ele, enfim, patrocinado pela fábrica de móveis Florense, a qual nós temos que 

agradecer. Uma boa semana a todos. 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Encerradas as Explicações Pessoais e, antes de 

encerrar, também, a pedido da imprensa da Prefeitura Municipal, comunicamos que, em 

decorrência dos critérios definidos pelo distanciamento controlado, da bandeira vermelha, a 

cerimônia de inauguração da Casa de Cultura Flávio Luis Ferrarini terá restrições. Assim, a 

inauguração para a qual os Colegas Vereadores haviam sido convidados ficou prejudicada e 

deverá ser acompanhada através das redes sociais da Prefeitura. Ressaltamos que o evento 

contará somente com a presença da Secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, do 

Presidente da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha e do Prefeito Municipal de Flores da 

Cunha. Desde já, agradecemos a compreensão de todos. 

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária nesse dia 14 de 

dezembro de 2020, às 18h55min. 
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