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SESSÃO 2.610 – EXTRAORDINÁRIA 

21 de dezembro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária extraordinária desse dia 21 de dezembro de 2020, às 

19h53min. Atendendo à solicitação do Senhor Prefeito Municipal, através do ofício nº 128/2020, 

estamos realizando esta sessão extraordinária para apreciação e votação do Projeto de Lei nº 

069/2020. E atendendo ao meu pedido para apreciar a Nova Redação do Substitutivo nº 02 ao 

Projeto de Resolução nº 002/2020 e o Substitutivo nº 01 ao Projeto de Resolução nº 003/2020. 

Conforme acordado com os Colegas Vereadores, ficam suprimidos desta sessão o Pequeno 

Expediente, o Grande Expediente, as Explicações Pessoais e o intervalo. Neste momento, 

passamos, então, à 

ORDEM DO DIA 

Está em pauta 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”. 

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

projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

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

e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador Ademir 

Barp. A palavra..., o projeto está em discussão. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! O projeto em discussão agora, de número 

69, vem ao encontro de autorizar a transferência do..., dos recursos num montante de cento e 

quarenta e quatro mil reais. Estes recursos eles vêm ao encontro ao custeio de um médico 

plantonista durante 30 dias junto ao espaço Covid, que foi montado novamente no nosso hospital 

Nossa Senhora de Fátima. Então este..., este período que inicia agora e também adentra a 

primeira quinzena aí do..., do nosso mandato, então foi também construído junto este projeto que 

vem muito ao encontro de estarmos oferecendo melhores condições de atendimento a nossa 

população, né, visto que os casos vêm aumentando, então surgiu esta..., esta necessidade, que foi 

uma demanda nos passada também do nosso hospital, da direção do hospital. Então com certeza 

precisamos estar oferecendo todos os recursos possíveis que..., que..., que possamos ter para a 

nossa comunidade, para estarmos apresentando aí cada vez mais e continuar apresentando um 

atendimento muito satisfatório pra nossa comunidade. Então peço também a colaboração de 

todos os Colegas na aprovação deste projeto. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Sou amplamente 

favorável a todos os recursos que vieram pra fazer frente a pandemia no município de Flores da 

Cunha e que foram vários projetos, sempre fui favorável. Inclusive nesta Casa quando tínhamos 

a tenda no meio da..., da rua, em frente o posto de saúde, por várias oportunidades que estávamos 

jogando o dinheiro fora, né, mas era benéfico termos aquela triagem que era feito na frente do 

posto de saúde, que não era contaminado o interior do posto de saúde e também o hospital Nossa 

Senhora de Fátima. E aí tínhamos o..., o  médico de plantão, tínhamos o plantonista, tínhamos os 

atendentes que faziam a primeira triagem. Nunca tivemos tantas pessoas que contraíram, né, o 

Covid igual a última semana. Então eu acho que vale uma reflexão. Comentar o jogo depois que 

ele aconteceu, né, fica fácil, fica fácil pra qualquer um. Mas certamente o tempo dirá como é que 
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se comportou todas as ações que foram perante ao enfrentamento da Covid no município de 

Flores da Cunha. Então sou amplamente favorável a todos os recursos que forem destinados para 

nós atendermos a população de Flores da Cunha na mais plenitude e com êxito, para que nós não 

tenhamos uma superlotação no hospital de Flores da Cunha e, também, nas UTIs, que elas já 

estão superlotadas em Caxias do Sul e, hoje, tivemos mais um óbito no município de Flores da 

Cunha. Então sou totalmente favorável a esse projeto de lei.  

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

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

os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 069/2020 aprovado por 

unanimidade. 

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

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável.  

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

O projeto está em discussão. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. É a segunda discussão do projeto que faz algumas alterações ao Regimento 

Interno desta Casa. O Presidente desta Casa, João Paulo Tonin Carpeggiani, autor da proposta, 

já..., já citou algumas. Faço novamente a..., a citação de algumas alterações importantes, como 

que nessas alterações está se acrescendo as emendas impositivas, algo que penso que veio 

também para beneficiar o trabalho dos vereadores na Casa. Através dessas alterações se exclui a 

votação secreta, algo, né, que já foi alterado inclusive pela Constituição, acrescenta a votação 

eletrônica, altera a..., os anais para as atas. Algo muito importante é que todos os projetos em 

andamento encaminhados por vereadores devam ser votados dentro da legislatura e também 

altera, faz algumas alterações semelhantes para projetos que estão tramitando encaminhados pelo 

Executivo. Então eu acho..., penso que são alterações importantes que estão acontecendo. Se 

deixa um Regimento Interno da Câmara de Vereadores para a próxima legislatura, como já foi 

dito, mais enxuto, mais adequado para os trabalhos. Então somos favoráveis, Senhor Presidente. 

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

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

os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Nova Redação do Substitutivo nº 02 ao Projeto 

de Resolução nº 002/2020 aprovada por unanimidade. 

Está em pauta o Substitutivo nº 01 ao Projeto de Resolução nº 003/2020, que “Institui o Serviço 

de Ouvidoria da Câmara Municipal de Flores da Cunha”. Solicito ao Secretário que faça a leitura 

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

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

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

está em discussão. (Nenhuma manifestação). O projeto está em votação. Os Vereadores que 

forem favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus votos. 
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(Processo de votação eletrônica). Substitutivo nº 01 ao Projeto de Resolução nº 003/2020 

aprovado por unanimidade. 

Encerrada a pauta e agradecendo a proteção do Pai Celestial, a presença dos Colegas, servidores, 

declaro encerrada esta sessão extraordinária desse dia 21 de dezembro de 2020, às 20h02min. 

Muito obrigado, feliz Natal e feliz ano novo a todos! Boa noite e boa semana! 
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