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SESSÃO 2.609 – ORDINÁRIA 

21 de dezembro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária nesse dia 21 de dezembro de 2020, às 

18h13min. Cumprimento a todos os Colegas Vereadores, Colega Vereadora, profissionais da 

imprensa; comunidade que nos prestigia pelas mídias sociais, através do nosso canal no Youtube, 

servidores desta Casa, sejam bem-vindos! Uma boa noite a todos! 

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 127/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 069/2020, que “Autoriza a transferência 

de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de 

R$144.000,00”.  

Ofício nº 128/2020, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do Projeto de Lei nº 069/2020, que “Autoriza a transferência de recursos financeiros ao Hospital 

Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de R$144.000,00”.  

E-mail da Assessoria de Comunicação, que informa que as inaugurações previstas para as duas 

próximas semanas (do Complexo de Oficinas, da estrada secundária da Linha 80, da estrada 

entre Alfredo Chaves e o travessão Acioli, e da estrada Dalla Rosa) estão canceladas devido ao 

agravamento da pandemia do Covid-19. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei Complementar nº 009/2020, de autoria do Vereador Moacir Ascari, que “Dispõe 

sobre a instalação de câmeras de segurança, faixas elevadas e cancelas automáticas nas vias 

públicas de acesso aos loteamentos”.  

Requerimento nº 085/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, César Ulian e Pedro 

Sperluk, que requerem a retirada da Emenda Substitutiva nº 01 à Nova Redação do Substitutivo 

nº 02 do Projeto de Resolução nº 002/2020, que “Institui o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Flores da Cunha”. 

Requerimento nº 086/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer prorrogação pelo 

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

sobre 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”; e também, que encaminhe requerimento ao Prefeito 

Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa as alterações necessárias apontadas pela 

assessoria jurídica desta Casa sobre este projeto.  

Requerimento nº 087/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer prorrogação pelo 

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

sobre o Projeto de Lei nº 056/2020, que “Consolida, no município de Flores da Cunha, a 

legislação que dispõe sobre o Comércio Ambulante e a Prestação de Serviços Ambulantes nas 

vias e nos logradouros públicos”. 

Requerimento nº 088/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer prorrogação pelo 

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

sobre a Mensagem Retificativa nº 02, que “Altera e inclui dispositivos ao Projeto de Lei 
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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”. 

Requerimento nº 089/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer prorrogação pelo 

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

sobre o Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que “Institui o Código de Posturas e de 

Convivência Cidadã de Flores da Cunha e dá outras providências”. 

Moção nº 012/2020, de autoria do Vereador Éverton Scarmin, que apresenta Moção de 

Congratulações ao Senhor Edegar Scortegagna, por receber o título de Enólogo do Ano 2020, a 

maior distinção feita pela Associação Brasileira de Enologia (ABE). 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Cartões de felicitações natalinas da escola Leonel de Moura Brizola e do NIAE. 

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

de passarmos para o Pequeno Expediente, na noite de hoje, recebemos nosso Prefeito Municipal 

Lídio Scortegagna, a qual, desde já, convido para se fazer parte da mesa diretora. (Prefeito 

dirige-se à mesa). Prefeito, a exemplo de todos os anos então, o Senhor está nesta Casa, sempre 

fazendo a abertura do ano legislativo. Hoje, dia 21 de dezembro de 2020, nossa última sessão 

ordinária deste ano e, também, desta legislatura, convido o Senhor a fazer o pronunciamento 

nesta Casa então. Fique à vontade, Prefeito.  

PREFEITO MUNICIPAL LÍDIO SCORTEGAGNA: Muito boa noite, Presidente; Nobres 

Vereadores, Vereadora, assessores, imprensa que nos prestigia. Dizer sim, que é uma alegria 

grande nós estarmos aqui, 21 de dezembro de 2020. Eu que vim especialmente hoje aqui para 

agradecer. Agradecer a cada um de vocês, Vereadores, cada um de, à Vereadora, aos assessores, 

agradecer à imprensa, agradecer a nossa comunidade. Vocês representam 100% da comunidade, 

Presidente, aqui. Então é um momento especial para mim, que depois de oito anos, estou 

deixando Poder Legislativo, melhor dizendo, o Executivo, né, Clodo, mas de, com certeza de 

dever cumprido. Fizemos tudo que estava a nosso alcance, cada um defende as suas ideias, cada 

um defende as suas proposições. E hoje, só passo aqui para agradecer ao Samuel, o Fera, Pedro 

Sperluk, Éverton Scarmin, a Vereadora Claudete Gaio Conte; Vereador César, nosso futuro 

prefeito; Clodo Rigo, Ademir Barp; João Paulo, Presidente; aos suplentes que estiveram aqui. 

Dizer de que podemos ter tido embate de algumas ideias, de algumas proposições, mas o 

objetivo maior nosso, como deste Poder Legislativo, sempre foi o bem da comunidade de Flores 

da Cunha. Tivemos algum ano atípico, um ano difícil, já quero agradece-los aqui pela 

compreensão que vocês tiveram durante o ano de 2020, que não encerrou ainda. A partir de 

agora, nós, durante a semana passada, no final de semana, não sei se vocês observaram, já 

tomamos uma série de medidas visando inibir um pouco as aglomerações. Tivemos um trabalho 

da nossa fiscalização, em parceria com a Brigada Militar. Hoje também, já agradece-lo, 

Presidente, pela convocação da extraordinária para nós podermos dar continuidade aos serviços 

com o hospital. Um ano, como dizia, bastante difícil e muito diferente. A propósito as 

aglomerações estão devidamente canceladas, a gente está fazendo a entrega de algumas obras, 

algumas ações, sem público, para evitar que a gente venha a ter problemas e não faça e nós 

temos que dar o exemplo, e esse exemplo tem partido bastante aqui de vocês também. Então é 

um momento de dizer muito obrigado! Muito obrigado! Podem contar comigo. Eu estou, estarei 

entregando agora, no dia 30, no dia 1º de janeiro, estaremos entregando a Prefeitura enxuta, com 

bastante, bem estruturada, meu Caro César, as finanças todas elas organizada, vocês devem ter 

acompanhado aqui pelos balancetes que nós encaminhamos todos os meses, o que é um orgulho 

pra gente. E mais uma vez, de coração, em nome, em meu nome, da nossa equipe, de todos os 

meus secretários, os servidores, dizer a vocês, muito obrigado. E que Deus nos ilumine pra que a 

gente sempre continue tomando as decisões e continue no caminho certo nas nossas vidas 
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especialmente, que elas são muito importante. Hoje se tem algo que a gente pode desejar a 

alguém, é saúde, né, é o principal. Então a vocês, Presidente, obrigado pelo espaço. A gente tem 

outros compromissos. Obrigado por ter me aberto o espaço antes de todos os Vereadores. E, de 

coração, a cada um de vocês, deixo o meu abraço fraterno, saudoso e que vocês sigam em suas 

jornadas e que a gente nunca perca o respeito e principalmente a amizade um pelo outro, que é o 

que resta pra nós daqui pra frente. E podem sempre contar com a gente. Muito obrigado!    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Prefeito. Em nome 

do Poder Legislativo Municipal, agradecemos a presença do Senhor, a parceria sempre, pelo 

respeito mútuo que tivemos entre esta Casa e o Poder Executivo. Certamente conseguimos 

grandes conquistas e certamente também passou pelo diálogo entre ambos os poderes. Obrigado 

pela parceria de sempre. Obrigado, Prefeito Lídio.  

Damos sequência à sessão ordinária da noite de hoje. Passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Como não temos inscrições para o Pequeno Expediente, passamos, desde já então, ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Pedro Sperluk 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Retiro, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Pois não. Com a palavra Vereador 

Samuel de Barros Dias.  

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

Vereadores, Vereadora Claudete, todos os funcionários desta Casa, a imprensa que nos 

acompanha; Rouglan, jornal O Florense; Coloda, rádio Amizade. Hoje tomo a tribuna, né, pela 

última vez neste ano, não podemos dizer última vez, porque futuro a Deus pertence, então o que 

podemos falar, né? Realmente é agradecer. Não apenas como um representante da comunidade, 

que é uma honra ter estado aqui nesta Casa, representando a comunidade, ter estado com cada 

um dos Nobres Colegas, discutindo projetos, reuniões, discussões dentro do campo das ideias. 

Acredito que foi sempre mútuo o respeito, claro que em alguns momentos um pouco mais 

acalorado, mas sempre sabendo dividir as questões dentro desta Casa. Então estamos chegando 

ao final de um mandato, mandato esse que cremos ter honrado com o nosso trabalho, com a 

nossa seriedade, com o nosso compromisso nesta Casa, não somente com a comunidade, mas 

também com esta Casa, que tem um, uma forma de trabalho, que todos os ex-presidentes, 

juntamente com todos os técnicos aqui que trabalham nesta Casa, que colocam esta Casa como 

uma das referências no nosso município. E quando falo em referência, isso não sou eu que digo, 

são as entidades que fiscalizam a Câmara de Vereadores, que fiscalizam as casas, né, municipais 

em todo o estado e assim por diante, que testemunham e certificam esta Casa, que cada 

presidente, que todos aqueles que aqui trabalham, assessores, técnicos, todos que atuam nesta 

Casa sempre desenvolveram um trabalho de forma exemplar, e isso também cabe a nós 

Vereadores que contribuímos de uma forma ou de outra nesse sentido. Então é um 

agradecimento aos Nobres Colegas, a cada um de vocês, a estadia aqui nesta Casa nesses três 

anos e doze meses, porque não dizer quatro anos aqui a que estivemos. Começo a gente não tinha 

muita experiência, depois fomos tomando experiência, fomos aprendendo com aqueles que estão 

aqui, que sempre nos auxiliaram, nos ajudaram. Então quero um agradecimento muito especial a 

todos os assessores de bancadas, das outras bancadas, porque pela primeira vez o nosso partido 

teve espaço nesta Casa, infelizmente não poderá continuar, mas retornaremos logo em breve. 

Três anos e meio passam rápido, não são quatro anos, são três anos e meio. Passa muito rápido. 

Nós estaremos nos preparando para estarmos aqui nesta Casa futuramente, a bancada do PTB 

novamente, representando a comunidade, fazendo um bom trabalho, assim como nós temos 

desempenhado até esse momento. Então voltando, agradeço muito, Madelaine, que sempre nos 
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ajudou, né, isso, a Madelaine, a Rosma, as mais, todo o pessoal da secretaria ali; nossa diretora, a 

Renata; assessora, a Jaque da, da imprensa; assessor jurídico e todos que trabalharam ali, que 

sempre nos deram suporte, isso fez com que o nosso trabalho pudesse ser bem desenvolvido 

nesta Casa, dentro da, como eu disse, das normas dentro da direção. Em especial, Alaiane, muito 

obrigado por esse tempo que a gente trabalhou junto, foste uma parceira, uma companheira aí, 

muito obrigado, desculpa alguma coisa. Quero também deixar registrado aqui o Dione também, 

que trabalhou comigo aí dois anos também como assessor, foi o nosso primeiro assessor, 

trabalhou nessa Casa, todos tiveram paciência com ele, com a Alaiane aí, então quero agradecer. 

Aos funcionários desta Casa, quero agradecer também ao nosso Prefeito Municipal, que sempre 

nos atendeu não apenas por sermos base de governo, mas como vereador representante, sempre 

além das indicações, ligações, telefonemas, reuniões, aonde nós pudemos ali passar de forma 

direta necessidades da comunidade. Então realmente nós temos um Município diferenciado, 

pessoas diferenciadas no setor público e o Prefeito Lídio, tenho certeza, falei isso em campanha, 

que se eu quisesse ser lembrado no futuro como alguém, um ente público, seria na pessoa do 

nosso Prefeito Lídio que não, que acabou de sair daqui. Mas quero deixar registrado e reforçando 

isso, porque sempre nos recebeu, sempre nos ouviu, nem sempre nos atendeu, Clodo, né, mas, 

né, como representante da comunidade, sempre esteve aberto, sempre esteve ali disposto a nos 

ouvir e isso nós temos que levar em consideração dentro de uma figura pública, representando aí 

nossa autoridade dentro do Executivo como prefeito. Por ter a oportunidade de ter trabalhado 

com ele não apenas dentro do Executivo, como diretor da Assistência Social, mas também ter 

trabalhado com ele nessa questão aqui representando nesta Casa o interesse da comunidade. Isso 

precisa ser lembrado e registrado. Também quero agradecer ao Fera, Fera! Valeu, cara! Foi 

muito bom ter andado esse período eleitoral contigo, ter conhecido a tua família, foi especial, foi 

muito bom mesmo! Muito obrigado pela oportunidade de ter caminhado contigo aí. Foi muito 

bom, tá? Foi um prazer. Quero agradecer, em especial também, a minha família, minha esposa, 

meus filhos. Meu filho Gabriel que está aqui hoje, mano, obrigado da parceria, da paciência, né? 

Foram momentos, nesses quatro anos aí, que não foi fácil. Às vezes a gente não tinha hora, não 

tinha tempo e eles tiveram que saber lidar com isso. A gente sempre trabalhando, tanto na 

Câmara como fora da Câmara, que a gente sempre trabalhou, então a família às vezes fica quase 

que em segundo plano, né, Fera? Tu era um cara que às vezes nós aqui gozávamos, nós 

gozávamos do Fera, no bom sentido, como é que ele tinha tempo de ir em todas as inaugurações, 

entregar prêmio pra todos os participantes e ainda trabalhar e ainda ter família, e nisso eu te 

admiro, Fera, realmente a gente brincava aqui, dizia, poxa! Chegava na segunda aqui, o Fera 

estava em todas, era almoço, era janta, era isso, era aquilo, e tal, e tal e tal. Então um cara 

realmente diferenciado. E a gente sabe que a família às vezes ela sofre nesse sentido. Não falo só 

da minha, nem da tua, acredito que de todos nós aqui, de uma forma geral, como representante 

da comunidade. Isso faz parte daquilo que nós assumimos, né, Vereador Pedro? Então às vezes a 

família tem que se adequar nesse sentido. Então é um momento de agradecimento. Quero 

agradecer a oportunidade que tive de ter convivido com cada um de vocês nesse período, Nobres 

Vereadores, e pedindo desculpa de alguma, alguma palavra. Vereadora Claudete aí, no começo 

aí, a gente meio que, que estava querendo, alguns embates aí, mas deu tudo certo no final. 

Sempre a nível, como eu disse, das ideias, do respeito, lhe admiro nesse sentido e tens minha 

admiração pela sua fala, pelo seu posicionamento. Foi muito bom conviver com cada um de 

vocês, aprendendo, né, de cada um, convivendo com cada um, sabendo lidar com cada situação. 

Terminado os agradecimentos, continuando, relembrando aqui, dando os parabéns ao meu 

professor de português, Ivo Gasparin, que dentro, né, de uma grande inauguração, algo que anos 

atrás era promessa de, de campanha, agora se consolida como uma das mais importantes obras, 

futuras obras do nosso município, que foi a inauguração da Casa da Cultura. E dentro desse 

mesmo dia, Senhor Presidente, o nosso professor Ivo Gasparin lança um livro: A primeira 

semente. Uma pessoa que tenho admiração, o respeito, um carinho, foi meu professor de 

português e aprendi em muitas lições com ele dentro do português, principalmente pra saber lidar 

com, com a, com os textos, né, interpretação de texto e isso me auxiliou bastante aqui dentro 
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dessa Casa, que são as interpretações das leis e das justificativas. Então o meu abraço fraterno, 

carinhoso e respeitoso a essa figura fantástica do nosso município. Uma pessoa que representa 

muito bem a cultura italiana, uma pessoa que representa o nosso município, não somente aqui, 

dentro do folclore, da, da cultura italiana, mas também como um, um escritor com mais um livro: 

A primeira semente. Meus parabéns ao nosso professor Ivo! Quero também parabenizar o jornal 

O Florense, que dentro dessa edição de sexta-feira, premiou nós com muitas boas notícias, por 

notícias importantes, mas muito boas notícias, que são os nossos empreendedores do município, 

com o Prêmio Exportação RS 2020. A Fante, com seu terceiro ano consecutivo, a qual triplicou a 

sua produção. Então é uma empresa que vem se destacando há muitos anos e vem sendo 

premiada e reconhecida nesse sentido. Então meus parabéns à Fante, a todos os seus diretores, a 

toda a, os funcionários, enfim, todos que fazem parte desse resultado. Meus parabéns à Fante 

Bebidas. A Forbal também, que pelo segundo ano consecutivo, também da mesma forma foi 

premiada e vem aí com o objetivo forte de investir no nosso município, ou seja, dentro das suas, 

das suas ações ali de exportação, mais de sete milhões de reais. Então isso significa que o nosso 

município realmente os empreendedores estão de parabéns, não somente esses que cito, mas 

todos aqueles que a gente percebe que, edição em edição, eles estão ampliando os seus negócios, 

estão investindo no município, abrindo os seus negócios, padarias, salão de beleza enfim. Todo 

final de semana nós temos ali pessoas empreendedores colocando ali, dentro do jornal O 

Florense, a sua foto, o seu, o seu empreendimento, colocando à disposição da comunidade e num 

momento extremamente difícil, fortalecendo aquilo que eu sempre disse nessa Casa, que nós 

somos um município empreendedor, nós temos uma veia empreendedora e isso é muito bom pro 

município, porque isso, na sequência, é o quê? São recursos que são investido na qualidade de 

vida de todos nós, todos os munícipes. Um agradecimento muito especial também à comunidade, 

por ter me confiado a oportunidade de ter estado aqui nesse período, me coloquei à disposição 

por três oportunidades, gradativamente fui crescendo a votação, essa confiança foi aumentando e 

aqui nós tivemos essa oportunidade de ter estado aqui. Então eu quero agradecer à comunidade, 

por cada voto de confiança. As pessoas que mesmo que não nos votaram, mas torceram por nós, 

porque depois somos representantes de toda a comunidade e não apenas daqueles que nos 

votaram. E também, nesse pleito ao Executivo, a qual tive oportunidade como vice também, 

quero agradecer a confiança de cada um que nos confiou o seu voto, e o voto, de fato, ele é de 

muita confiança. Meu respeito e meu carinho e meu agradecimento a todos que nos acompanham 

pelo Youtube, Youtube e pelo Facebook. Meu muito obrigado a todos! Um feliz Natal e um 

próspero ano novo, que mesmo sendo um ano extremamente difícil, nós temos sim o que 

comemorar, nós temos sim o que agradecer, nós temos muito sim a dizer, obrigado Deus! 

Obrigado por termos chegado aqui! Não foi fácil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Muitos não 

tiveram a oportunidade. Hoje pela manhã, eu participei de um velório de um amigo de infância, o 

Altair da Silva, né? E quero deixar aqui meu sentimentos a toda a família; a Gilmara, a esposa; 

Cauã, o filho; ao pai, seu Pedro. Uma família que a gente conhece de longa data, uma das mais 

antigas famílias aqui de Flores da Cunha, que hoje perdeu um, um dos seus membros, com 48 

anos, o Altair da Silva, né? Estava com Covid, se recuperou, mas tinha comorbidades, questão de 

coração, problema de coração, agora aposentado por essa invalidez e não suportou. Teve três 

parada cardíaca e infelizmente veio à óbito. Então o meu sentimento e meu carinho na pessoa do 

Altair da Silva, a todos os que perderam um ente familiar nesse período em que nós estamos 

vivendo. A gente realmente sabe que existe o problema, ele está aí, não de, em nenhum momento 

a gente foi inconsequente de dizer que não existia. Mas como vimos a própria fala do nosso 

Prefeito Municipal, no jornal O Florense, aonde ele colocou que sim, foi colocado um medo e 

nós percebemos que sim, houve muita questão política, houve muito medo, daria pra ter sido 

algumas questões diferente, em que agora talvez seria diferente a postura que muitos estão tendo. 

Mas aprendemos dia após dia. Depois do jogo jogado, né, há de não, não adianta falar, né? 

Depois todo mundo tem a sua interpretação. Mas aqui nós estamos e temos sim ao que 

agradecer. Que Deus nos abençoe hoje e sempre a cada um dos Nobres Vereadores, as suas 

famílias. Mais uma vez, que tenham um feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus abençoe a 
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todos, especial aí ao nosso Colega César, que vai estar assumindo como prefeito na cidade, que 

Deus te abençoe, te dê clareza, discernimento e que seja um bom prefeito pra Flores da Cunha e 

pra todos nós. Deus abençoe! Muito obrigado a todos! Uma boa noite! E até outro momento!     

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

a palavra Vereador Moacir Ascari.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, 

cumprimento aqui a imprensa, Rouglan, Coloda, servidores desta Casa, às pessoas que nos 

assistem. Então vamos fazer uma pequena prestação de contas nos últimos quatro anos, né? 

Porque se fizesse prestação de contas dos dezesseis, eu acredito que ficaria aqui uma hora mais 

falando, né? Então um resumo dos expedientes da legislatura 2016-2020. Indicações nós tivemos 

30 indicações, que como Líder de Governo e como vereador da situação, costumava fazer os 

pedidos, solicitações de obras e ações, Vereador Samuel, diretamente, sem passar e sem 

consumir papel e espaço desta Casa Legislativa. Requerimentos foram 14, total; moções foram 

19 moções que foram feitas; projetos de resolução foram três; projetos de decreto legislativo 

foram três; projetos de lei complementar foram seis; e projetos de lei foram quinze, quinze 

projetos de lei. Então, mas um dos projetos que eu mais me orgulho de ter feito nesta Casa foi o 

projeto da merenda saudável a todas as crianças das escolas públicas do município, sejam elas 

municipais ou estaduais, que era a merenda escolar, introdução do suco de uva na merenda 

escolar em todas elas e mais todo o alimento com zero gordura trans, que a gordura trans ela 

acaba causando câncer, né, então quanto mais a gente prevenir na adolescência. Já consome dia a 

dia fora da escola. Então se nós introduzirmos na alimentação escolar também esse alimento com 

gordura trans em excesso, certamente essas crianças então elas ficarão mais obesas, adoeceram 

mais fácil e a alimentação dela o futuro é que dirá como é que elas ficarão. Também um projeto 

de lei que foi feito e aprovado nesta Casa, projeto de lei ficha limpa, que foi antes dessa 

legislatura, aonde todos os servidores públicos do Município em cargos de comissão, seja no 

Executivo ou no Legislativo, todos eles têm que ter ficha limpa, não podem ter o passado meio 

nebuloso, então esse é um projeto de lei. Então espero que esta Casa Legislativa continue 

fazendo isso, olhando quem coloca pra dentro e a mesma coisa o Executivo Municipal, porque só 

assim nós, não adianta darmos transparência, se nós colocarmos os intransparentes pra 

administrar a transparência, né? Então se nós queremos continuar um Poder Executivo ou 

Legislativo sendo exemplos pra todo o Rio Grande do Sul e pro país, nós precisamos dar 

continuidade a esse projeto de lei, então sabermos quem é que nós vamos escolher pra 

administrar. Nós tivemos também, que inauguramos agora, na última, na última semana, a Casa 

da Cultura, a primeira parte, que é Casa da Cultura Flávio Luis Ferrarini, também foi uma 

denominação de minha autoria, que um escritor, um poeta do município de Flores da Cunha e 

que faz jus e merecida homenagem então à Casa da Cultura que foi entregue na última semana. 

Que, por vias de fato também, a RS-122, que é onde foi ceifada a vida dele, que foi ali na curva 

pra São Gotardo, ela está em manutenção hoje e ela não está sinalizada. E as pessoas que 

conhecem sabem que a pista do meio é sentido Flores da Cunha a Caxias do Sul. Mas as pessoas 

que vem de Caxias do Sul a Flores da Cunha não sabiam e não sabem que a pista preferencial é 

oposta, né, e ali que foi que aconteceu o acidente, então temos que ter cuidado. Já avisei a todos 

os clientes que passam pelo posto, que tenham cuidado em não ultrapassar, porque ela não tem 

demarcação, não tem sinalização, e duas pessoas da nossa, do nosso meio foram vítimas de 

acidente e faleceram ali a duzentos metro um do outro, né, pessoas importantes do nosso 

município. Todas pessoas são importante, mas são pessoas, cidadãos de Flores da Cunha, que 

faziam muita diferença pra todos nós. Também eu queria primeiro agradecer a Deus, né, a Deus 

porque é a razão e qual nos motiva diariamente de estarmos aqui e fazendo bem ao próximo. À 

família, como o Vereador Samuel colocou, é um bem maior, aonde quando eu comecei a 

vereança aqui nesta Casa, meu filho tinha recém-nascido e, hoje, ele tem 16 anos de idade, então 

acompanhou durante toda essa trajetória. Eu quero agradecer a todos os meus colegas vereadores 

que passaram nas quatro legislaturas, que foram inúmeros que passaram por esta Casa. E na 
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última legislatura, somente eu permaneci e os outros oito são vereadores de primeiro mandato ou 

vereadores que deixaram o mandato de concorrer e depois concorreram novamente, a exemplo 

da Vereadora Claudete, né? Então agradecer a todos os suplentes que assumiram esta Casa, que 

ajudaram e contribuíram, os suplentes do meu partido que vieram a nos, a nos substituir em 

várias oportunidades. Aos funcionários públicos do Executivo que sempre eram atenciosos 

porque sabíamos respeitar o serviço e as limitações de cada um. Aos servidores desta Casa, que 

ao longo dos 16 anos, né, também estiveram junto. Vejo aqui a Made, a Rosma e a..., não, não é 

a Mayumi, tinham três, e a Nara, né, a Mayumi veio depois, assim como a Eliane, assim como 

todos os assessores vieram depois, né, então um agradecimento especial. Pedir desculpa se 

alguma vez a gente não soube conduzir de forma adequada, mas é o momento e pelo menos 

soubemos respeitar as opiniões de cada um e sempre chegarmos a um denominador comum. 

Agradecer aos ex-prefeitos que passaram pelo Município de Flores da Cunha. O prefeito 

Cavagnoli, que foi o primeiro mandato meu; o prefeito Ernani; e o prefeito Lídio, por duas 

legislaturas. Aos vice-prefeitos também, que sempre nos atenderam, embora sabíamos fazer 

situação ou oposição, mas sempre no objetivo do bem maior que era o município de Flores da 

Cunha, tá? Fui presidente nesta Casa quando era oposição e nem por isso deixei de ter amizade 

ou votar e deliberar todos os compromissos que tinha desta Casa. Bem pelo contrário, liberei 

recursos bem antes, Presidente, do que o Senhor liberou, porque estava uma Fenavindima pra ser 

realizado e não tinha recursos e liberei dinheiro desta Casa. Aprovei contas de prefeitos de todos 

eles, inclusive Heleno José Oliboni, que era o prefeito que antecedeu a minha primeira 

legislatura e, com isso, pude aprovar todas as contas, né? Quero também deixar aqui um 

registrado, que durante os 16 anos de vereador, sendo quatro como presidente, né, eu acho que 

fui o vereador que, somando todas as diárias, fui o vereador que menos gastou em diárias nesta 

Casa durante esses anos todos, porque somente diária quando viajava a Brasília eram tiradas. 

Dizer que acredito, falando aqui, fui o vereador, e posso comprovar isso, que fui o vereador que 

mais trouxe recursos de emendas federais, né, que buscamos, juntamente com o Prefeito ou 

individual, com deputados, né, para o orçamento do Município. Não existe entidade do 

município que eu não participei, que não tenha participado, ajudado, contribuído, Vereador 

Samuel, e não me arrependo disso, por isso a população me deixou ficar, estar vereador por 

quatro legislatura, sempre me dando mais voto do que eu ganhava na anterior. A todas as 

comunidades do município que sempre estive presente, prestigiando, né, quatro vezes como 

presidente, três vezes como 1º secretário, uma vez como vice-presidente, oito anos como líder de 

governo que estive nesta Casa, né? Inúmeras empresas que negociamos a vinda pra Flores da 

Cunha. Cito aqui a Keko, a Binotto, Nova Aliança, a Hidrover, Lubritec, TKA, Margui, ao MP, o 

Ferrari metal, Aspök, Aluxa. Dois mil e cinco, se nós formos olhar no Perfil Socioeconômico as 

empresas que nós tínhamos naquele momento, hoje, as que vieram depois, são empresas que, se 

não estivessem aqui, não teríamos a mão de obra empregada e não teríamos o recurso, a 

arrecadação do Município, que hoje representam mais de 50% da arrecadação do Município 

essas empresas, né? Então pra, pra nós colocarmos isso, é um trabalho que o vereador tem que 

fazer. Ah, não, não é trabalho de vereador! É trabalho de vereador sim! E buscar emenda e 

buscar dinheiro a nível federal, trazer novas empresas pra vim pra cá, pra dar emprego, gerar 

renda e que tenha orçamento pra investir em obras e ações no município de Flores da Cunha. Li 

anteriormente na prestação de contas do Presidente, para ser um bom líder você não precisa 

saber todas as respostas, basta fazer as perguntas certas. Entendeu, Vereadora? Barack Obama 

colocou isso e eu acredito que serve e muito, né? Então nós, gostaria aqui de agradecer, Vereador 

Samuel, né, pelo tempo que ficamos como vereador, né, o tempo que passamos junto na 

campanha. Fui vitorioso quatro vezes, uma vez não fui, não fomos, né? Mas uma coisa é certa, 

eu darei um tempo na vida pública, mas não deixarei a política. Isso é uma coisa que o tempo na 

vida pública é porque quem dá o tempo na vida pública é a população, mas não deixarei a 

política, tá? Li isso hoje, no Pioneiro, e é uma frase que eu gostaria de colocar, né? Então 

também o político de Caxias que também larga, né, disso isso. Então certamente, Pedro, 

Claudete, César, Clodo, o Barp, João e Éverton e todos os suplentes, né, então que vocês 
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continuem, os futuros, os que serão vereadores no ano que vem, né, são dois que vão continuar, 

que continuem deixando essa Casa andando do jeito que ela está, com a transparência que nós 

conseguimos colocar ela perante todas as câmaras de vereadores do estado do Rio Grande do Sul 

e do Brasil, transparência, qualidade, as pessoas se espelham em Flores da Cunha, na Câmara de 

Vereadores. E ela sempre foi rápida nas suas decisões e enxuta e atuante nas suas decisões. 

Quero agradecer a minha assessora, a Made, né, por todo o trabalho, dedicação a todos os 

assessores novos que estão aqui; a Rosma que é, está aqui desde o meu primeiro, foi minha 

diretora da Câmara também; Mayumi; a Jaque Gambin que está em casa, certamente ela está nos 

ouvindo, servidora também exemplar; e a todos vocês, o Hugo, a Eliane, a..., isso, todos, todos 

eles, tá, sem deixar de citar nenhum. Então eu gostaria aqui, deixar um feliz ano novo, um feliz 

Natal e um feliz ano novo pra todos vocês e sua família. Não levem rancor no coração porque 

isso não leva a nada, tá? Aprendam a respeitar as pessoas e continuar respeitando porque o que 

mais importante nós temos na vida são as amizades conquistada. E elas só perduram se a gente 

alimentar elas. Caso contrário, você conhece um amigo, uma amiga no momento mais difícil da 

sua vida, da sua trajetória. Então cultivem as amizades que é muito mais importante. A vida 

passa, a política passa, o nosso mandato passa, mas as pessoas permanecem e fiquem. Então 

fique com Deus e obrigado pela atenção!        

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador Moacir 

Ascari. Encerradas as inscrições para o Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco 

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

ORDEM DO DIA 

Está em pauta a Nova Redação do Projeto de Lei nº 067/2020, que “Denomina de Estrada das 

Andorinhas uma via pública localizada no travessão Alfredo Chaves, no município de Flores da 

Cunha”. Solicito ao Secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões em que este projeto 

tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

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

está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora. Essa estrada de quase três quilômetros, dois vírgula oitenta e três quilômetros, era o 

trecho que faltava porque liga o travessão Alfredo Chaves à comunidade de travessão Acioli, em 

Nova Pádua. Então já existiam um asfalto que vinha até a divisa e esse, esse asfalto que foi feito, 

que foi pela nossa Administração de Flores da Cunha, acabou contemplando o Alfredo Chaves, 

arredores e, também, uma parte da comunidade de Nova Pádua que por ali acessa a estrada que 

vem a Flores da Cunha. Então é um, mais uma obra de vulto, são quase três quilômetros de 

pavimentação, que traz melhorias, qualidade de vida e escoamento de produção, saúde para as 

pessoas que moram nas, nas beiradas, que moram nas vizinhança. Então um agradecimento ao 

Prefeito Lídio, a comunidade já pediu que levasse o nosso abraço à Câmara, ao Prefeito, todos 

que se envolveram para a execução daquela obra, o agradecimento a quem participou. E assim, é 

mais um trecho pavimentado que liga o nosso interior a nossa sede do município, trazendo todas 

essas melhorias para o nosso interior. Então a estrada das Andorinhas que hoje se denomina, é, já 

constava na, na conta de luz dos moradores e a população achou, por bem, continuar e efetivar e 

oficializar como nome estrada das Andorinhas. Já havia mencionado há algum tempo atrás, que 

seria bom que pudéssemos unificar os nomes oficiais com os nomes que a RGE usa pelo interior, 

para facilitar os endereço, facilitar os acesso. E essa é mais uma estrada que então vem colaborar 

com isso, sendo denominada estrada das Andorinhas, com o aval de toda a população lá do 
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travessão Alfredo Chaves e, também, do, de uma parte que pertence a Nova Pádua, foram 

unânimes na aprovação desse nome. Então um agradecimento ao Prefeito Lídio e todos os 

envolvidos que se empenharam nessa obra. Somos amplamente favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, parabenizo o 

Vereador Ademir Barp, por ter feito a vontade dos moradores de lá. Me lembro muito bem 

quando estive na reunião com os moradores lá do, do Acioli, na primeira reunião pra fazer com 

que a pavimentação fosse realidade. Conseguimos uma emenda com o Deputado Alceu Moreira 

e a comunidade de Nova Pádua ali, que é o, acabam utilizando mais, contribuíram também com 

a compra da base, né, e chegaram a um consenso, consenso pra que essa via fosse inaugurada e, 

agora, denominada. Então parabéns àquela comunidade, embora não sejam cidadãos de Flores da 

Cunha, mas são pessoas que ajudaram a contribuir para a realização desta obra tão importante 

pra aqueles moradores do Acioli e do Alfredo e todas as pessoas que transitam por aquela 

rodovia. Então parabéns mais uma vez àquela comunidade. E sou amplamente favorável.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Está aberta a votação. Os 

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

os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Nova Redação do Projeto de Lei nº 067/2020 

aprovada por unanimidade. 

Temos em pauta a 1ª 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”. 

Solicito ao Secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões que este projeto tramitou. 

Não temos, lógico, a discussão não tem parecer. Peço escusas e, desde já, abro a discussão aos 

Colegas Vereadores.  

Solicito a transferência da Presidência desta Casa ao Vereador Vice-Presidente para discutir este 

projeto.  

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

João Paulo Tonin Carpeggiani.  

VEREADOR JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito boa tarde a todos os Colegas 

Vereadores, Colega Vereadora. Por estes, a primeira discussão de que trata o ensejo deste projeto 

em relação à revisão no Regimento Interno, quero dar minha contribuição à discussão dessa 

matéria que julgo de extrema importância para esta Casa. Nós estamos findando este ano 

legislativo, né, e sobretudo esta, esta legislatura e acredito de ser bom grado que nós possamos 

deixar também como legado para a próxima legislatura um Regimento Interno que esteja 

revisado, esteja completamente redondo, né? Nós tivemos, ao longo deste ano, algumas 

discussões em relação a esse tema, construções valorosas com, com a, o ajuda, o auxílio de todas 

as bancadas de todos os Vereadores, foi criado uma comissão especial de revisão desse 

Regimento Interno, teve a, o Vereador Samuel, o Vereador Barp, Vereador Clodo, Vereadora 

Claudete também que auxiliaram no desenvolvimento desta proposta. São inúmeras alterações, 

promovem mais do que nada um Regimento mais claro, mais objetivo, haja vista a inúmera 

quantidade de emendas que este projeto, que este Regimento, melhor dizendo, recebeu ao longo 

dos anos desde a sua concepção lá em 1996, né? Entre muitas inovações que ele traz, ele vai 

trazer a previsão já da nova ouvidoria, que será votada também na sessão extraordinária, 

ouvidoria parlamentar. Nós teremos já a previsão das regulamentações do orçamento impositivo 

a qual também já foi aprovado nesta Casa, temos, com a contribuição dos Colegas, a 

regulamentação da votação eletrônica, de todas as comissões permanentes e provisórias dessa 

Casa. Também tem alguns pontos que se equiparam com a Lei Orgânica Municipal, existiam 

várias pequenas dissonâncias inclusive ao ano legislativo, que pela, pelo Regimento atual, nós 

não teríamos a sessão de hoje, por se findar no dia 20 e não no dia 21 como preconiza a Lei 
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Orgânica Municipal. Então esses, essas pequenas correções elas foram importantes. Acredito que 

o prazo máximo de tramitação dos projetos, com o intuito de não engavetar nesta Casa, de fazer 

andar, torná-la mais objetiva, acho que é uma, um avanço também, né? Então dentre outras 

situações, mas acredito que seja importante para esta Casa, um importante legado que esta 

legislatura deixa para a Câmara de Vereadores. Por isso, como também autor dessa proposta, 

solicito o apoio dos Senhores Colegas Vereadores nessa proposição. Obrigado, Presidente.  

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

Carpeggiani.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador Éverton. 

Permanece em discussão este projeto de lei. Finalizado então a discussão, passamos para a 

próxima matéria em pauta.  

Está em pauta a Moção nº 012/2020, de Congratulações ao Senhor Edegar Scortegagna, por 

receber o título de Enólogo do Ano 2020, a maior distinção feita pela Associação Brasileira de 

Enologia (ABE). Desde já então, passo esta moção ao autor, Vereador Éverton Scarmin, para 

que faça a sua justificativa.  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Obrigado, Senhor Presidente. Saudar os Colegas 

Vereadores, Vereadora, às pessoas que nos prestigiam. Então como já de costume nesta Casa, a 

gente sempre faz uma moção em homenagem, né, às pessoas que se destacam no município de 

Flores da Cunha. Nesse caso, é o enólogo Edegar Scortegagna, que ele recebeu o título de 

enólogo de 2020, a maior distinção feita pela Associação Brasileira de Enologia, a ABE. Então a 

votação foi realizada entre os dias nove e vinte de outubro, ela foi de forma on-line esse ano, né, 

onde cada associado da ABE teve a oportunidade de indicar livremente um colega e receber, 

para receber essa distinção. Contudo, em virtude, né, da pandemia, ao invés do tradicional jantar 

que eram feitos, né, Vereador Barp que participava, né, no, nesse jantar se reuniam em torno de 

120 enólogos para fazer essa escolha. Então a ABE montou uma, um pequeno grupo aonde foi  

revelar ao Edegar o título de Enólogo do Ano de 2020 na vinícola onde ele trabalha, que é na 

Luiz Argenta, aonde é o seu local de trabalho. Então queremos parabenizar o Edegar. Ele 

durante, então, o próximo ano ele..., ele é o Enólogo do Ano, assim ele leva o nome de Flores da 

Cunha, divulga o nome de Flores da Cunha. Sabemos dos potenciais que o nosso município tem 

quando a gente fala em enologia, uva, vinho e espumantes, né, Vereador Barp? E então nós 

queremos é parabenizá-lo, né, uma singela homenagem desta Casa reconher, né, o baita 

profissional que ele é no ramo que ele atua, né, sendo um grande enólogo, elaborando grandes 

vinhos. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!    

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham. Sem dúvida é uma distinção pro nosso colega Edegar 

Scortegagna que vem muito honrar Flores da Cunha. Já teve outros nomes, outros enólogos que 

obtiveram essa distinção e a gente sabe, como participantes de..., da ABE, a gente sabe o quanto 

é difícil o crivo da..., das avaliações na ABE, então valoriza ainda mais essa..., essa 

condecoração ao nosso..., nosso colega Edegar que faz por merecer, porque tem um currículo 

invejável, né, o Edegar tem um histórico de trabalho, de estudo muito grande. Então acredito que 

é uma valorização dos nossos profissionais, a gente sabe que o nosso setor vinícola ele é muito 

forte, ele é muito pujante em Flores da Cunha e essas..., essas moções que a gente faz aqui é esse 

reconhecimento. Então esses profissionais que consegue essa distinção é pelo trabalho, pela 

dedicação, pelo..., pelo carinho, pelo amor que tem pela sua profissão. Elaborar bons produtos, 

elaborar espumantes, vinhos, sucos é uma tarefa nobre, porque atende a pessoas, atende a 

famílias, atende a uma sociedade inteira e espera sempre um produto bom que chegue a sua 

mesa, que chegue na sua celebração, que chegue no seu dia a dia. Então é um trabalho difícil, 

mas gratificante. E sem dúvida o Edegar fez por merecer o..., o título que ele recebe de Enólogo 

do Ano nesse ano de 2020, mesmo não tendo toda a..., a pompa que precisa, mas o 
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reconhecimento e o respeito esse é eterno. Então nessa Casa também a gente agradece ao Colega 

Éverton. Parabéns, Éverton, pela iniciativa. E acredito sim que possamos ter outros enólogos a 

exemplo do nosso Edegar aí sendo condecorado nos próximos anos. Parabéns ao Edegar e 

parabéns a esta Casa por a gente poder prestar essa homenagem através dessa moção. Era isso, 

Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: A moção está em votação. Os 

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

os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Moção nº 012/2020, de Congratulações, 

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 009/2020; para a Comissão de Educação, 

Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto de Decreto Legislativo nº 

003/2020. 

Conforme o artigo 51 do Regimento Interno desta Casa, por ser a última sessão do ano de 2020, 

precisamos definir a Comissão Representativa, para dar continuidade aos trabalhos durante o 

período de recesso legislativo, que se inicia a partir de amanhã até o dia 31 de dezembro deste 

ano. Eu, como Presidente, fico na condição de titular e o Vice-Presidente, Vereador Éverton 

Scarmin, como suplente. Solicito mais dois Colegas como titulares e dois suplentes. Como então 

foi definido anteriormente no intervalo da sessão, fica assim constituída a Comissão 

Representativa: Vereador João Paulo Carpeggiani, como titular, acompanhado dos Vereadores 

Clodomir José Rigo e Ademir Barp, né, e como suplentes Vereador Éverton Scarmin, Vereador 

Samuel de Barros Dias e Vereador Moacir Ascari. Certo? Passamos, então, às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Saúdo Vossa Excelência, também aos 

demais Colegas. Como já mencionado pelos que utilizaram o Grande Expediente, acredito que 

na noite de hoje o momento seja de agradecer, de festejar também estes 4 anos de convívio. 

Última semana do ano, mas também a última semana do nosso mandato gestão 2017-2020 e com 

certeza aprendemos muito uns com os outros. Alguns momentos sim de algumas divergências, 

mas com certeza conseguimos contornar todas as situações e hoje podemos estar aqui, na nossa 

última sessão, de maneira saudável dentro do possível. Então isso já é um grande diferencial e 

com certeza estaremos aí trabalhando juntos em outras oportunidades. Desta forma também 

gostaria de antemão, desde o Vereador Clodo e o Vereador Ademir que estarão seguindo aqui 

na..., na..., na Câmara de Vereadores, mas também a todos os demais Colegas com as suas 

experiências, com as suas vivências que também as portas do gabinete do prefeito estarão aberto 

pra..., para todos vocês. Então com certeza estaremos dispostos a recebê-los com certeza. Não 

posso deixar de mencionar aqui dois assuntos que tinha anotado e que inclusive foram 

mencionados aqui, a questão da fiscalização é uma parceria do nosso setor de fiscalização 

também juntamente com a Brigada Militar, que foi citado pelo Prefeito Lídio. Então 

parabenizando esta ação, essa importante ação que..., que é necessária também neste momento 

da..., da conscientização que muitas vezes acaba passando aí desapercebida pela nossa 

população. E também, né, o Prêmio Exportação citado pelo Vereador Samuel. A Fante indústria 

de bebidas mais uma vez levando o prêmio e a Forbal também. Então duas grandes empresas 

aqui do nosso município mostrando todo o diferencial da nossa indústria e a força que temos a 

nível mundial também. Então com certeza cabe um..., um..., um destaque pra essas duas 

empresas e que venham novas empresas também sendo destacadas cada vez mais no ambiente 

regional, federal e também porque não a nível mundial. E também, quero desejar um Feliz Natal, 
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um Feliz Ano Novo a todos os Colegas, servidores, todos os que estão presentes aqui na Casa. E 

com certeza que a gente sempre busque preservar cada vez mais a nossa vida, as nossas relações, 

que essas sim não passam, que elas permaneçam sempre junto conosco. Então agradeço e se 

porventura cabe um pedido de desculpas também pra algum Colega ou algum servidor, também 

com certeza... A Rosma que nos aturou durante esses 4 anos, né, Rosma? Então com certeza a 

nossa gratidão a todos. Então desejo uma ótima noite e uma ótima semana! 

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

palavra Vereador Ademir Barp. 

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

Vereadora, pessoas que nos acompanham. Também dizer que hoje para o distrito de Otávio 

Rocha é um dia especial, chegou o 4G, o sinal pra aquela comunidade e região alcançando uma 

parte também do quarto distrito, Vereadora, acredito que será atendido também com essa antena 

que foi instalada na..., no distrito de Otávio Rocha. Com certeza haverá um..., um bom 

aproveitamento desse..., desse alcance dessas ondas que tanto precisamos, porque a gente sabe 

que a comunicação hoje em dia ela é imprescindível, então oferecer para a nossa população e 

quem nos visita um sinal de celular disponível é algo que merece destaque e acredito que sim 

que..., que será um divisor de águas para a nossa comunidade que tanto almejava esse sinal para 

a comunidade de Otávio Rocha e região. Então um muito obrigado a todos que se envolveram e 

tornaram realidade essa ideia e esse sonho que se acalentava há muito tempo já na nossa 

comunidade, e para o município de Flores da Cunha também trará muitos benefícios. Também 

falar nossa última sessão, eu e o Clodo permaneceremos, os demais vamos manter a amizade. Eu 

queria dizer muito obrigado pela convivência a cada um, João Paulo, Scarmin, Pedro, Samuel, 

Fera, Vereadora Claudete, Clodo, o César agora prefeito, parabéns, esperamos continuar essa boa 

relação, esse bom convívio. E com certeza, está dizendo o João Paulo aqui, iremos convidar para 

os menarostos assim que..., que a pandemia for pertencer ao passado, a gente retornar a nossa 

rotina normal, as nossas festas pelo interior, as nossas festa nos bairros, na cidade e quiçá nos 

encontraremos como amigos, como colegas. Nunca ex-colegas, sempre colegas uma vez, né? Já 

dizia que já..., já o quadro no mural já fizemos parte do passado. Não, não fizemos parte do 

passado, fizemos parte de uma história bonita no município de Flores da Cunha e eu 

particularmente guardo boas lembranças de todos vocês. E também quero pedir escusas se por 

algum momento a gente se exacerbou em algum momento e acabou magoando ou ferindo 

alguém, então acredito que é o momento da gente pedir desculpa, umas escusas, porque a gente 

sabe que a vida continua, devemos que preservá-la e a gente tem que preservar as amizades que a 

gente constrói durante a vida. Já não sou nenhum garoto e a gente sabe que pela vida a gente vai 

fazendo muitas amizades e eu procuro particularmente preservá-la todas. Então não será 

diferente nesta Casa, 4 anos de convívio a gente sabe que é bastante tempo. Então um muito 

obrigado a todos, um bom Natal e um final de ano feliz, e que seja o próximo ano próspero para 

todos nós. Muito obrigado! 

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

Com a palavra Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Eu vou nominar, 

quero fazer um agradecimento aqui também a..., a Diretora Renata. Cinco vezes vereadora, tem 

uma história, uma trajetória. Três vezes pude ser vereador juntamente com ela e agora Diretora, 

Diretora da Câmara. Então agradecer o trabalho, o desempenho da vereadora Renata, ex-

vereadora e agora Diretora; a Made; a Alaiane; a Rosma; a Nara; a Mayumi; a Júlia; o Hugo; a 

Jaque; a Eliane; a Raquel; a Natália e a Josefa, né? Então agradecer a todos vocês pelo trabalho e 

pelo desempenho, né, de cada um de vocês nesses anos todos que a gente teve a oportunidade de 

passar junto, né? E nada como deixar as portas abertas para um dia poder retornar, né, então isso 
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é muito importante. Digo isso a todas as pessoas que já passaram, trabalharam juntamente 

comigo e onde eu trabalhei também. Deixar as portas abertas, quem sabe o dia de amanhã a 

gente possa retornar e entrar pela mesma porta que saiu. Então no mais desejar mais uma vez um 

Feliz Natal, um próspero Ano Novo a cada um de vocês e suas famílias, né, que vocês tenham 

umas boas férias aí. Agora sabemos que em virtude da pandemia muitas restrições vão acontecer, 

seja ela no litoral ou na praia, né, seja ela em qualquer lugar, mas eu acredito que a..., 

moderadamente e dentro do distanciamento social todo mundo pode tirar os seus dias, nem que 

seja aqui ir lá pra um..., pro campo, né, pra passar uns dias diferente. Quem sabe com isso a 

gente possa retornar ao mês de março com as aulas voltando, né, e janeiro começar com o pé 

direito, quem sabe com isso nós teremos um ano 2021 cada vez melhor pra todos. Então mais 

uma vez obrigado e um grande abraço a cada um de vocês!   

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

Com a palavra Vereador Clodo Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Um boa-noite aos Colegas 

Vereadores, a Vereadora, pessoas que nos assistem, à imprensa. Eu também vou com o mesmo 

discurso dos Colegas, dizendo que nós durante 4 anos trabalhamos juntos nesta Casa, todos com 

um objetivo que era o município de Flores da Cunha. Algumas divergências normais, salutares. 

É necessário que..., que haja essas divergências, senão não teria a necessidade de nós sermos em 

9 vereadores, podia ser um só, assinava pra todo eles e..., e pronto, né? No início, com pouca 

experiência, é claro que nós se discutimos mais pra chegar a uma decisão e depois, com o passar 

do tempo, nós conseguimos fazer essas discussões antes de chegar nas votações, né, então o 

trabalho foi melhorando. Tenho certeza que aqui dentro todos fizeram amigos, ninguém fez 

inimigos aqui dentro, nem lá fora, através do nosso trabalho. Conheci muitas pessoas novas, 

Senhor Presidente a gente não se conhecia, a Vereadora Claudete também só de..., pelas mídias, 

não conhecia pessoalmente, os demais eu já tinha contato. Então dizer que cada um de nós 

aprendemos um com os outros. Todos podemos levar verdades, conhecimentos pra nossas vidas 

ali fora. Cada um da sua maneira. Uns às vezes um pouco mais agressivo, outros mais calmos, 

mas é isso que é importante, cada um mostrando à sua maneira de trabalhar. E eu tenho certeza 

que o município ganhou bastante com a nossa estada aqui nesses 4 anos, pena que passaram 

rápidos, né? Passaram muito rápidos. Esse ano nós temos, tivemos um ano muito atípico. 

Poderíamos ter produzido até mais, mas devido a..., a essa instabilidade da..., da saúde, então, 

nos..., nos permitiu um trabalho mais direcionado lá fora. Mas tenho certeza mais uma vez que 

cada um fez o seu melhor. Não devemos não pedir desculpas, eu acho que que nem eu falei 

ninguém fez inimigos aqui, todo mundo trabalhou pelo seu melhor. Então é mais é agradecer a 

todos pela parceria, pelo trabalho, aos Vereadores, a Vereadora, pessoal da assessoria, à 

imprensa que sempre nos atendeu bem, agradecimento a todos vocês. Que todos tenham um bom 

Natal, um bom Ano Novo e 2021 que seja eterno pra todos nós. Obrigado a todos!                

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

palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Muito boa noite a todos! É o momento de 

agradecer, né, então também gostaria de agradecer pelo convívio, pela parceria nessa Casa, 

apesar de como já foi dito algumas discussões e que bom que elas existiram, né? Eu acho que 

ideias diferentes, pensamentos diferentes divergem às vezes, mas nunca pelo menos da minha 

parte levamos pro campo pessoal, sempre no campo das ideias e penso que fizemos amigos nesta 

Casa, não inimigos, fizemos amigos. Porque as discussões sempre ficaram aqui e logo ali fora 

nós sempre nos abraçamos, nos cumprimentamos e damos também boas risadas em muitos 

momentos, então acredito que isso vale muito, né? Eu gostaria de agradecer a todos os 

funcionários dessa Casa, sempre fomos muito bem atendidos por todos, né, sendo cargos da 
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situação ou da oposição, assessores de outras bancadas, funcionários da Casa, todos eles sempre 

prestaram serviço ímpar, né, a todos os vereadores. Então nós queríamos agradecer em especial 

ao Angelo e a Júlia, né, que foram meus assessores diretos na nossa bancada. Levo boas 

recordações do trabalho nessa Casa e tenho certeza que pudemos dar também a nossa 

contribuição, né, pra sociedade florense. Eu desejo sucesso aos vereadores que ficam, ao Barp, 

ao Clodo, um bom trabalho na próxima legislatura. Sucesso aos novos vereadores, né, aos 7 

novos vereadores que vêm para também dar a sua contribuição. Desejar sucesso, né, Fera a nova 

administração, que tenho certeza que fará e tem todas as condições para fazer um excelente 

trabalho. E eu deixo o Legislativo leve e feliz, na certeza realmente do dever cumprido como nós 

já..., já tínhamos comentado em outros dias. E é um momento de agradecer a Deus, né, pela 

celebração da vida, principalmente num momento que nós chegamos muito próximo ao Natal, 

que nós graças a Deus temos nossas famílias, a grande maioria da gente, bem, com vida e desejar 

força às famílias que perderam algum ente querido dessa doença, né, enfim, que atinge toda a 

humanidade. Gostaria que ficassem todos bem, na certeza de terem em mim sempre uma..., uma 

amiga, né, que estará sempre à disposição para poder contribuir com..., com todos, né, no que eu 

puder. Desejar um Feliz Natal a todos, um..., um ano de muita luz. Que o Menino Jesus traga 

esperança de dias melhores, né, que a gente possa vencer junto, né, essa doença aí que abala toda 

a humanidade. Um abraço fraterno a todos os Colegas Vereadores e também a todos os cidadãos 

florenses! 

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

Presidência). Obrigado, Senhor Presidente; Colegas Vereadores, Vereadora; às pessoas que nos 

acompanham de casa; servidores desta Casa. Como não pode ser diferente é um dia de agradecer, 

né, Vereadora Claudete? Então agradecer o convívio nesses 4 anos com os Colegas Vereadores. 

Tivemos algumas divergências naturais, sadias, né, todas convertendo para o bem da nossa 

comunidade, do nosso município. Nós..., quero aqui também agradecer a todos os servidores da 

Casa em nome da nossa assessora, a Madelaine, e em nome dela quero saudar e agradecer todos 

os servidores aí que nos auxiliaram sempre durante esses 4 anos. Os Colegas Vereadores, 

Vereador Samuel, Vereador Fera, Vereador Pedro, Vereadora Claudete, Vereador e futuro 

prefeito César, Vereador Clodo, Vereador Barp, Presidente e Colega João Paulo, então também 

agradecer pela parceria desses 4 anos. Eu acredito que é, foi um grande aprendizado para mim e 

com certeza dividimos experiências, ideias, né, e isso é que torna a nossa..., a nossa cidade cada 

vez melhor. Mas não podemos também deixar de agradecer à família, né, como o Vereador 

Samuel o fez na tribuna, né, à família que por muitas vezes a gente acaba ficando num segundo 

plano. Então agradecer a minha esposa Monica, ao meu filho Benjamin que também tiveram a..., 

a sabedoria de às vezes esperar ou deixar faltar a presença, né, em casa, então, e a toda a família 

também de uma forma..., de uma forma geral. No dia de hoje vimos o..., o lançamento do vídeo 

institucional do turismo de Flores da Cunha, então um importante avanço também para o turismo 

de Flores da Cunha, né? O vídeo chama “Aprecie Flores”, então é um vídeo aonde mostra 

paisagens, né, os nossos roteiros, as nossas vinícolas, a nossa gastronomia, né, e é um..., um 

vídeo institucional que deixa, ele traz um desejo de conhecer, de visitar, né, então desperta esse 

desejo. Então parabenizar o Prefeito Municipal, a Secretária de Turismo, a Fátima e a toda a 

equipe do Turismo. Ao jornal, a não, a fábrica de móveis Florense que é parceira também, né, 

então nós queremos é agradecer, a Olimóveis também que é parceira nesse..., nesse..., nesse 

vídeo institucional. Era isso, Senhor Presidente. Desejar um bom Natal, um 2021 cheio de paz, 

saúde principalmente e amor aí a todos. Muito obrigado!   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador Éverton 

Scarmin. Encerradas, então, as inscrições para as Explicações Pessoais, passamos aos Informes 

da Presidência. Na última quinta-feira, dia 17, participei da inauguração da obra das duas 

primeiras etapas da Casa de Cultura Flávio Luis Ferrarini. A cerimônia foi restrita a convidados 
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devido ao distanciamento social. A Casa de Cultura Flávio Luis Ferrarini conta com três 

pavimentos, sendo que o primeiro é um hall com espaços para exposições, recepção e a nova 

biblioteca pública. Aconselho a todos a conhecerem as instalações da nova biblioteca, é 

realmente fantástico. No segundo piso vão ficar as..., as salas multiuso e também a previsão pra 

futuras instalações da..., da Secretaria de Educação, né, prefeito César se assim for a..., a vontade 

de fazer a..., a mudança, né? E terceiro pavimento locais para ensaio e reuniões. A Casa de 

Cultura Flávio Luis Ferrarini teve um investimento de um milhão e setecentos mil, sendo 

quatrocentos e cinquenta e cinco mil provenientes do Município e novecentos e noventa mil que 

foram captados através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, com o patrocínio e a parceria da 

móveis Florense, da empresa Hidrover e também da mineração Florense. Ainda é importante 

salientar, né, trazida a informação pelo Vereador Samuel de Barros Dias, né, estivemos com o 

professor Ivo Gasparin, que ele lançou “La Prima Semensa”, “Prima semente”, né? Já estou 

lendo, um belo livro, é um romance baseado em 1875, quando vieram os primeiros imigrantes 

aqui pra Flores da Cunha. É uma obra, mais uma obra de relevância dele com certeza. Deixo 

aqui meus parabéns ao professor Ivo. Ainda na tarde desta quinta-feira, dia 17, às dezoito horas, 

participei da solenidade de diplomação dos candidatos eleitos nas eleições de 15 de novembro. A 

cerimônia realizada pelo Cartório Eleitoral com a presença do nosso Juiz de Direito, Doutor 

Enzo Carlo Di Gesu e do Prefeito Municipal, Lídio Scortegagna. E também ocorreu nas 

dependências desta Casa Legislativa. Os candidatos eleitos ao cargo de vereador, prefeito e vice-

prefeito receberam o diploma que os torna aptos a tomar posse no dia 1º de janeiro de 2021 até 

dia 31 de dezembro de 2024. Como destaquei na diplomação, desejo a todos um profícuo 

trabalho. Hoje, no final da tarde, realizei a prestação de contas deste Poder Legislativo referente 

ao ano 2020, ao qual tive a honra e a responsabilidade de estar como Presidente desta Casa, para 

a imprensa, para os Colegas Vereadores e servidores que estavam presentes. Com o sentimento 

de dever cumprido, agradeço a todos que estiveram me acompanhando nesta jornada, todos os 

Colegas Vereadores, todos os funcionários, servidores, sem distinção. Obrigado a todos pela 

parceria, pela confiança, pelo respeito que tivemos uns com os outros nessa jornada. Gostaria de 

lembrar que na próxima quarta-feira, dia 23, às dezoito horas estaremos realizando um 

treinamento com os novos vereadores e seus respectivos assessores, para a próxima legislatura, 

de 2021 a 2024. Então o Vereador Clodo e Vereador Ademir Barp, reitero novamente o convite a 

se fazerem presentes. Antes de encerrar, gostaria de parabenizar as nossas servidoras 

aniversariantes do mês de dezembro. A Mayumi que esteve de aniversário dia 13, parabéns, 

May; a Alaiane que amanhã estará de aniversário, meus parabéns; e a Made como sempre no 

final do ano, né, Made, dia 31, meus parabéns, muitas felicidades. Um abraço afetuoso de toda a 

Câmara de Vereadores. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem final a todos os 

Colegas e servidores. Caros Colegas Vereadores e público presente! No dia de hoje findamos 

mais um ano legislativo e também realizamos a última sessão ordinária desta legislatura. Foram 

4 anos de muito trabalho, aprendizado, discussões e realizações. Ao longo de todo esse mandato 

pude aprender com cada um dos Senhores, cada qual com o seu perfil e as suas características 

próprias. Nesta legislatura de tantas diferenças e similaridades, convergimos e divergimos em 

muitos pontos. Tivemos inúmeros pontos em comum e tantos outros contrapontos. Dessa colcha 

de retalhos de ideias e filosofias de trabalho, pudemos construir um belo capítulo da história do 

Legislativo florense. Como em qualquer família, sob este teto convivemos juntos por muito 

tempo. Na verdade, tempo suficiente para podermos identificar a personalidade de cada um e 

exercitarmos a virtude da convivência em grupo. A exemplo do seio familiar normal aqui 

discutimos, aqui brigamos, aqui rimos e aqui choramos. Levantamos as nossas bandeiras e 

defendemos com unhas e dentes as nossas verdades, né, Vereadora? Na tentativa de impormos as 

nossas verdades, percebi que a minha verdade é diferente da tua verdade, que é diferente da tua, 

que é diferente da tua, que é diferente da tua, que, por sua vez, ainda é diferente da verdade 

exposta pelos fatos em si. Tudo é uma questão de perspectiva. Dentro de uma discussão 
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democrática e plural entre o preto e o branco, existe uma paleta com inúmeros tons de cinza. 

Servir como vereador é um ofício que muito nos honra e que traz muitas responsabilidades. Aqui 

pudemos deliberar sobre projetos importantes que influenciaram diretamente na vida e no futuro 

de nosso município e da nossa comunidade. Fomos e seremos cobrados por cada um dos nossos 

posicionamentos, de nossos atos e de nossas ações. Em uma sociedade cada vez mais vigilante, 

fomos protagonistas de quatro temporadas de um verdadeiro Big Brother. Nossas personalidades, 

caráteres e posicionamentos foram colocados à prova pela comunidade através da imprensa e 

através das mídias sociais. Para quem pensa que exercer um mandato público é um ofício fácil, 

certamente a vivência provou ser exatamente o contrário, né, Colegas? Como tudo na vida é 

efêmero e passageiro, hoje findamos um capítulo e nos preparamos para iniciar outro a partir do 

dia 1º de janeiro. Novos atores e personagens assumem o roteiro da política do nosso município. 

Para os que se despedem como eu, retomam para suas vidas e retomam para os seus propósitos. 

Para os que continuem uma nova temporada, né, Vereador César, prefeito César, Vereador 

Clodo, Vereador Barp ficam os ensinamentos e as lições aprendidas para fazer mais e melhor, 

independente do cargo que venham a ocupar. Agradeço a nossa comunidade pela oportunidade 

em servir o nosso município como vereador neste mandato. Agradeço a cada um dos Senhores, 

Colegas pela experiência de aprendizado e pelas lições valorosas de convivência, tolerância e 

respeito que ajudaram a moldar o meu caráter. Essa é uma..., é uma experiência que certamente 

eu vou levar pro resto da minha vida. As lembranças dos momentos que vivenciei nessa Casa 

permanecerão vivas pra sempre em minha memória. Agradeço aos Senhores Colegas Vereadores 

a confiança e a oportunidade em poder presidir esta Casa. Agradeço a convivência agradável que 

tive com cada um dos servidores desta Casa, por todo o apoio que recebi de vocês. Procurei 

sempre dar o meu melhor em todas as ações e projetos que me envolvi. Jamais tive a pretensão e 

a presunção de ser perfeito, procurei sempre errar o menos possível. Obrigado do fundo do 

coração a todos vocês Vereadores e servidores! Agradeço à imprensa, Rouglan, por sempre 

cumprir com a sua função primordial de levar a informação a toda a nossa população e pela 

convivência cortês que tivemos em tantos momentos. Agradeço à família, minha família e 

também ao Pai Celestial, por estarem junto de mim por todos os caminhos que trilhei! Me 

despeço parafraseando um grande político americano e já parafraseio o Vereador Fera que me 

parafraseou de antecipação, né? Ele diz que pra ser um bom líder a gente não precisa ter a 

resposta para todas as perguntas, mas sempre e sempre fazer as perguntas certas. Então a gente 

não precisa ter vergonha de não saber a resposta, a gente, mas tem a obrigação de escutar a todos 

e escutar bons conselhos, né, certamente balizam as nossas decisões pra um futuro. Que o Pai 

Celestial abençoe e guarde a todos! Desejo um Feliz Natal, um 2021 abençoado, com muita paz, 

saúde e realizações para todos vocês e pra nossa comunidade! Muito obrigado! Neste momento 

eu peço a licença a todos para que possa entregar aos Colegas Vereadores uma cópia do quadro 

da nossa legislatura atual e uma pequena lembrança dessa Casa Legislativa. 

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 21 de 

dezembro de 2020, às 19h45min. 
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