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SESSÃO 2.567 – ORDINÁRIA 

11 de maio de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 11 de maio de 2020, às 18h06min. 

Um cumprimento especial aos Nobres Colegas Vereadores, aos funcionários desta Casa, à 

imprensa, público presente, sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos as deliberações da 

sessão ordinária do dia de hoje, convido todos os Colegas e convidados para que entoemos o 

Hino de Flores da Cunha, em homenagem ao mês de emancipação do nosso município. 

(Execução do Hino de Flores da Cunha).  

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 036/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 023/2020, que “Inclui a Atividade 2136 

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

autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$70.000,00”.  

Ofício nº 037/2020, que solicita a prorrogação pelo prazo de 30 dias para atendimento ao 

requerimento nº 013/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que solicita informações e 

documentos referentes ao Contrato Programa firmado entre o Município de Flores da Cunha e a 

Corsan no ano de 2011.  

E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório dos recursos 

recebidos pela União ao Município de Flores da Cunha referente ao mês de abril de 2020, para 

conhecimento dos Vereadores. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação do Projeto de Lei nº 020/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que “Autoriza 

a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$970.779,00”.  

Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020, de autoria do Vereador Regis Pablo Slaviero, que 

“Institui o Certificado Destaque da Construção Civil e dá outras providências”.  

Indicação nº 046/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal a colocação de dois contêineres de lixo seco e orgânico na rua Francisco Ascari, 

próximo à residência de nº 900, em São Cristóvão. 

Indicação nº 047/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal que autorize, com urgência, a realização de processo licitatório para a aquisição de 

contêineres para o armazenamento correto de resíduos sólidos e orgânicos no município. 

Requerimento nº 029/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer a prorrogação pelo 

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

sobre o Projeto de Lei Complementar nº 001/2020, que “Dispõe sobre as atribuições dos cargos 

em comissão de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo Municipal de Flores da 

Cunha”. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS:  

Ofício do Cônsul Honorário do Sport Clube Internacional de Flores da Cunha, que agradece esta 

Casa Legislativa, em nome do seu Presidente, Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, pela 

divulgação da ação solidária de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza 

destinados ao Brechó Solidário da Isa.  
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E-mail da Caixa Econômica Federal, que informa o crédito de recursos financeiros ao Município 

de Flores da Cunha, no valor de R$89.142,86 (oitenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e 

oitenta e seis centavos), no dia 29 de abril de 2020, para a pavimentação de trecho de via urbana 

do município de Flores da Cunha.  

E-mail da Subsecretaria da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

que encaminha ofício comunicando a decisão proferida no processo de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 70083564195, para conhecimento dos Vereadores. 

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

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os Vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente; boa noite aos Colegas 

Vereadores, demais pessoas que nos assistem, a imprensa, servidores da Casa, sejam todos bem-

vindos! Eu trago hoje, aqui, duas indicações e as duas são referente ao mesmo assunto, um 

assunto que é de rotina nessa Casa já, que é pedido pra colocação de novos contêineres de lixo, 

tanto orgânico como seletivo, nas ruas do nosso município. Então sabendo que é desde 2018, 

mais precisamente é outubro de 2018, que foi feita a última licitação para a compra de 

contêineres. Então nós encaminhamos aqui uma indicação ao Executivo, através da Secretaria de 

Meio Ambiente, para que agilize, nós sabemos que existe já uma licitação em curso, que agilize 

essa compra de novos contêineres para repor no nosso município, haja visto que na última vez 

que foi, foram recolhidos para a limpeza e manutenção, mais de cinquenta contêiner foram 

descartados por não ter conserto, né? Então inclusive muitas ruas foram recolhidos e não foram 

mais repostos esses contêineres. Então eu faço aqui essa indicação, pedindo que haja agilidade. 

Na sexta-feira, o jornal já trouxe uma matéria onde foi aberta a licitação para a compra desses 

novos contêineres, então o prazo é até o dia 25 desse mês de maio para as empresas se 

pronunciarem. E também, junto com essa indicação, eu faço uma outra que é do mesmo assunto, 

então para a recolocação de dois contêineres, né, que foram recolhidos na rua Francisco Ascari, 

próximo à residência de número 900, então lá naquela localidade foram recolhidos vários 

contêineres. Então assim que possível, que haja essa compra de novos contêineres e que sejam 

repostos aonde foram recolhido esses, porque as pessoas, as famílias que lá residem precisam 

desses contêiner pra depositar o seu lixo. Era isso, Presidente. Obrigado!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Clodomir José 

Rigo. Encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os Vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores; pessoas que nos acompanham, a imprensa, servidores, demais pessoas que nos 

acompanham. Já há algum tempo que a gente não frequentava essa tribuna, então a gente fica um 

pouco até ansioso pra falar, né, Presidente, Colegas, mas que bom que estamos de volta, mesmo 

com as restrições que a situação nos impõe e estamos aqui fazendo o nosso trabalho, fazendo o 

nosso papel. Trago alguns assuntos hoje aqui, alguns já antigos, outros da hora, e por isso vamos 

dissertar sobre os mesmos, né? Nesses tempos difíceis de pandemia do coronavírus, algo que 

para todos nós acredito ser inusitado, de que nos obriga a mudar completamente nossos hábitos, 

que nos causa uma grande insegurança quanto aos dias futuros, não só no nosso município, mas 

como na região, no país e o mundo. Com certeza muitas coisas mudarão a partir de então, estão 

mudando e provavelmente vai ser diferente depois de tudo que isso passar. É uma aprovação 

para nós seres humanos e que muitos de nós estavam esquecendo os valores tão importantes da 

nossa vida e que agora parece ter voltado a ter importância que sempre teve e deveria ter durante 
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os tempos. Valores como humildade de reconhecer as dificuldades, que não podemos resolver 

tudo sozinho, solidariedade, respeito e principalmente olhar nossos semelhantes como alguém 

que também precisa de cuidados. Esperamos que tudo isso passe logo e que possamos logo ter 

um remédio, uma vacina para proteger a nós e as gerações futuras, pois acredito, segundo 

especialistas, teremos que conviver com esse vírus. Mas esse novo vírus invisível expôs 

novamente e com maior intensidade velhos problemas de saúde, de transporte e de alimentação. 

Aqui nesta Casa já trouxe a minha preocupação com a alimentação para algumas pessoas do 

nosso município, criando o projeto do banco de alimentos, que seria muito importante também 

para nós todos. Por ter encontrado, na época, algumas dificuldades em sua implantação, por ser 

um projeto que exige trabalho e cuidados permanentes, não conseguimos prosseguir com o 

mesmo, mas agora, diante dessa situação a qual nunca vimos, encontramos a necessidade de 

termos um banco de alimentos em Flores da Cunha. Estaremos retomando essa ideia juntamente 

com algumas instituições prestadoras de serviços do nosso município e o Poder Público, e a 

Municipalidade que sempre nos apoia, para que seja realizado esse projeto, e acredito ser de 

grande importância para Flores da Cunha. Estaremos conversando também com o Prefeito Lídio, 

com clubes de serviço, como o Lions, Rotary e quem mais se dispor a ajudar como as entidades 

ou empresas. Os Colegas acho que se lembram, que a gente já trouxe essa ideia, mas, como 

acabei de falar, tivemos algumas dificuldades, né, não é um projeto assim tão simples que, pois 

exige também trabalho, exige pessoas e envolve uma série de atividades que acredito que daqui 

pra frente possamos encontrar uma solução para tal. Então acredito que seja importante, pois a 

gente viu nesses dias aí, todo mundo se preocupando em arrecadar alimentos, em arrecadar 

comida para pessoas que procuravam as entidades, o CRAS, a própria, os próprios vereadores, 

né, a gente é procurado pra resolver algumas questões quanto uma cesta básica, a pessoa procura 

pra gente encaminhar para outras instituições, né, pra ver se o Município também pode ajudar ou 

empresas. Então acredito que seria de bom tom, estaria na hora de criarmos esse banco de 

alimento. Como seria? A gente sabe que é difícil, né, porque vai ser mais uma entidade no nosso 

município que precisa ter trabalho, ter cuidados, ter pessoas que trabalham, vai criar empregos, 

porque só na solidariedade, só no trabalho a gente sabe que, por mais que as pessoas se 

esforçam, encontram dificuldades. Então tem que ser uma coisa legal. Então vamos retomar essa 

ideia e quem sabe possamos executá-la no futuro próximo, né? Um outro assunto também que 

gostaria de falar, é sobre os perigos que os nossos agricultores se expõem todos os dias ao 

executarem as tarefas ligadas à agricultura, através de máquinas principalmente tratores de 

pequeno portes, que é o caso da nossa região. Então comentava o Colega Fera também, na 

semana passada, né, perdemos mais um, um munícipe, mais um colega, mais um trabalhador da 

nossa querida Flores da Cunha em acidente de trator no nosso interior. Então infelizmente essas 

perdas às vezes talvez podiam ser evitadas, algumas quem sabe, né, com algumas ações que a 

gente pudesse fazer ou quem sabe outras entidades também nos ajudando na forma de 

conscientização, na forma de preparação, porque houve também vítimas um tanto precoces, né, 

que nem o rapaz lá de Otávio Rocha. Então criou-se toda uma questão de dizer, ah, mas são 

adolescentes, já estão mexendo nas máquinas, já estão trabalhando, né, falta responsabilidade 

dos pais, não é! Nós somos criados assim, a nossa maioria, a nossa cultura é assim, começa 

desde pequeno. E é aquele incentivo que às vezes a gente dá, os pais dão para os filhos, né, a 

aquisição de uma máquina e, claro, vai causar interesse em usá-la, né? E infelizmente às vezes 

acontecem essas coisas aí. Então são lesões que nos últimos anos no nosso município e região 

tem nos causados muitos problemas, né, dessas mortes e com esses equipamentos. A nossa 

região, devido ao relevo acidentado, propicia muito desses acidentes e muitas vezes fatais. Com 

essa preocupação em salvar vidas, é que estamos conversando com pessoas ligadas diretamente à 

agricultura e ao maquinário agrícola, para criarmos um período do ano para cursos de manuseio, 

manutenção e conscientização dos benefícios, mas também, dos perigos envolvendo as máquinas 

agrícolas. Sindicatos, entidades e fabricantes já ofereceram e oferecem esses cursos, mas acredito 

que temos que intensificá-los. Buscando informações com essas pessoas, vimos que o Senar do 

Rio Grande do Sul, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, oferece inúmeros cursos para os 
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agricultores, mas falando especificamente de um determinado problema que a gente está 

convivendo agora, tem se a ideia de oferecer esse curso um pouquinho mais aprofundado, que 

seria, a denominação dele é “atividades de apoio agrosilvipastoril”, que trata de cursos como 

mecanização agrícola. Então seriam cursos assim: tratores agrícolas, habilita o trabalhador rural 

na identificação, da manutenção e no funcionamento do trator. Então esse é um curso que trata, 

que eles dão, juntamente com os próprios fabricantes e que tem as suas particularidades cada 

máquina, para passar o que pode ser feito às vezes em momentos difíceis no seu manuseio, então 

seria essa habilitação, né? É um curso que tem 32 horas e a idade mínima seriam 18 anos. Então 

já se começa ali uma conscientização para as pessoas não, não pegarem tanto e não terem tanto o 

seu ofício antes dessa idade, né, que já, a pessoa com 18 anos já começa a ter um pouco mais de 

responsabilidade. Claro, não vai se evitar que, que as pessoas com doze, esses jovens com doze, 

antes disso, mas pelo menos, após esses cursos aí, com essa idade ali, as coisas ficam bem mais 

fáceis, mais tranquilas e bem mais seguras. Operadores de tratores agrícolas, orienta sobre fonte 

e a forma de operação do trator, com seleção de marchas ideais para cada tipo de atividade, 

garantindo a segurança nos seus trabalhos e do seu operador. Então também são 32 horas, a 

idade mínima 18 anos também, e esse também é um curso importante, já que se trata de toda a 

condução da máquina, como se deve prosseguir, proceder junto ao equipamento. Mas também, 

precisa da manutenção, porque às vezes a gente, a gente acha que é só o operador e às vezes a 

máquina não está em condições também, né, às vezes deixa-se faltar algo na máquina e acaba 

também causando algum incidente, alguma lesão no condutor. Então prepara o tratorista para 

operações a campo, seguindo as normas da NR 31, voltadas para a segurança, saúde e aos 

cuidados com o meio ambiente. Então envolve todo esse aparato de coisas, desde a sua 

manutenção e até a preocupação a nível de campo com o meio ambiente, porque às vezes a, o 

rapaz, o jovem, até hoje em dia também as mulheres trabalham muito na agricultura. É fácil estar 

na oficina, fazer uma manutenção. Agora, se está lá no campo e querem que atividade prossiga, 

às vezes tem que se adaptar à situação, então tem o cuidado com o meio ambiente às vezes 

também, né, pra, geralmente estão sendo feito tratos culturais e acontece essas coisas, de vasar 

nos pulverizadores e às vezes com pesticidas, com inseticidas, então tem todo esse cuidado 

também. Então também, a duração é um pouco menor, são 20 horas e idade 18 anos também. 

Tratores agrícolas à base de sistemas elétricos, então também tem todo o detalhamento dessas 

máquinas, que hoje em dia as máquinas são praticamente só faltam falar, né? Também na 

agricultura elas estão bem modernizada, então é preciso também saber lidar, porque de repente 

ela dá uma pane e ninguém sabe o que fazer, às vezes é uma coisa tão simples, uma questão de 

programação, né? Esses serviços oferecidos pelo Senar e com certeza vão ajudar muito a 

continuarmos com a participação dos nossos agricultores. Então a gente confia também que tem 

que ter a participação deles! Eles têm que ter a consciência que é importante fazer esses cursos e 

às vezes as pessoas acharem, ah, não precisa porque eu me criei em cima do trator. Mas a gente 

sabe que não é bem assim, que sempre o aprendizado é constante e é necessário. Então a gente 

espera também que, de conseguir, falando com as entidades aí, com o Olir do Sindicato, então 

tem essa preocupação. Conversando com o Nilson Finger, que é um dos diretores desse Senar, 

né, desse Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ele passou que serão retomados os cursos, 

assim que, que passar também um pouco essa pandemia, esses cursos também vão continuar. Daí 

eu solicitei com ele, que a gente pudesse fazer uma programação melhor para o nosso município, 

um pouquinho mais voltada para esse tema ali, a questão do manuseio das máquinas agrícolas. 

Outro assunto também que gostaria de destacar, é que seguem as tratativas para a instalação de 

uma antena de telefonia móvel no distrito de Otávio Rocha, que ela é tão precisa para aquele 

distrito e a região, vai atender também as outras comunidades. Então a gente agradece o 

empenho do Prefeito Lídio, que está trabalhando incansável nesse, nesse tema, por saber da 

importância que teria essa, e que tem essa antena lá pra Otávio Rocha, visto que a topografia 

nossa lá não colabora muito para o sinal se, ser achegado nas residências, pois muitos, tem 

muitos telefones, todo mundo tem e a gente sabe que Otávio Rocha lá, e a região tem um grande 

apelo turístico, né? Então é seguido, a gente ouve reclamação, nos questionam, nos perguntam. A 
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primeira coisa que o pessoal chega, já pede, né, ah, por que que não tem sinal, por que que não 

pega, por que, então até a gente explica, né? E quando estivemos em Brasília, a gente fez esse 

questionamento, eles nos disseram que num raio de trinta quilômetros as antenas todas elas 

pegam. Só que o nosso relevo não é o do, o da maioria do país, né, lá do planalto central, né, que 

é praticamente plano e a extensão das ondas elas atingem as distâncias muito maiores. Então tem 

essa preocupação também. Então a gente agradece ao Lídio, o Prefeito, que está, já temos um 

local já praticamente definido e já algumas melhorias já começam a ser feitas. Esperamos que 

nos próximos dias aí, a gente tenha novidades para essa questão também. E então a gente 

agradece bastante todo o empenho do nosso Prefeito, por saber desse grave problema que temos 

lá no terceiro distrito. Também gostaria de ressaltar a quase conclusão das obras que liga a 

estrada do travessão Carvalho à granja São Matheus, obra também muito importante para aquela 

região lá. Então já está praticamente concluída e já está se esperando a, que nos próximos dias 

ela seja concluída e já praticamente tem toda a base, a cancha pronta para uma posterior 

asfaltamento. Então já dizia o Colega Fera a semana passada, que as obras não param e lá 

também estamos concluindo. Então a gente espera também que as próximas obras que estejam 

em andamento sejam concluídas, assim como foi essa ali e está sendo essa ali, do travessão 

Carvalho. Então a gente agradece também à Prefeitura Municipal por esse empenho. No mais era 

isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Agradeço o Vereador Ademir 

Antonio Barp. E concedo a palavra ao Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente. Ao cumprimentá-lo, também 

cumprimento os demais Colegas Vereadores, servidores que se fazem presente aqui na noite de 

hoje também, algumas pessoas especiais também que estão aqui, saudando o Rouglan da 

imprensa, demais pessoas da comunidade que se fazem presentes, sejam sempre muito bem-

vindos a esta Casa. Então eu gostaria de começar falando hoje sobre o dia de ontem, né, onde 

comemoramos o dia das mães. Para muitos de nós, um dia diferente. Eu pelo menos, em toda a 

minha vida, foi o primeiro dia das mães que não consegui dar um abraço em minha mãe. 

Consegui abraçar a minha esposa, né, mas a minha mãe eu senti muita falta deste abraço. E se 

existe algo que a gente pode aproveitar nesse tempo de pandemia, é dar valor às coisas. Então 

dentro de tudo que estamos vivendo hoje, também temos aí pela frente a comemoração do 

aniversário do município e, também, com certeza neste período estamos valorizando mais a 

nossa cidade, o nosso município, o nosso interior e as belezas e as riquezas que nós temos aqui 

no nosso município, porque não podemos visita-las, porque não podemos estar aí participando e 

indo e vindo como sempre fazíamos. Então que possamos, neste período também, extrair tudo 

isso de bom, se podemos dizer assim, né, extrair algo de bom de tudo isso que estamos 

vivenciando, né, uma pandemia que vem se mostrando. Às vezes a gente lê uma notícia, se 

apavora, depois olha um pouquinho pra nossa realidade e graças a Deus, aqui, ainda estamos 

tranquilos de certa forma, mas mudamos muito de opiniões às vezes na mesma hora, nem digo 

no mesmo dia. Então cabe um destaque, embora não concorde com muitas das suas atitudes, mas 

a organização com que o Governo do Estado vem tratando, sendo também tido como exemplo a 

nível nacional, da forma com que vem organizando e tratando esta pandemia então, com um site 

específico pra orientação. Então nesse site a gente pode ir ali, digitar o nosso município, ver a 

área que eu quero saber, se é o comércio, se é a indústria, digitar aí a área e ter todas as 

informações do que é restrito, o que pode e o que não pode. Então acho que o acesso à 

informação, a gente vê muitas vezes as pessoas perdidas, sem saber o que de fato podem fazer ou 

não. Então como aqui no município a gente vem seguindo o decreto estadual, então também 

facilita muito pra nossa comunidade, acessando esse site de super agilidade e praticidade pra que 

as pessoas possam colher aí todas as informações necessárias. Então cabe aqui um destaque pra 

organização neste sentido. Também, estamos vivendo agora o Maio Amarelo, né, um projeto de 

minha autoria aí também, mas que já se vinha também fazendo algumas ações no nosso 

município, de conscientização, né, Ademir? O trabalho com as máquinas agrícolas também às 
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vezes é, tem a ver com o trânsito, né, a gente pode estar aí. Então de repente, dentro desse mês de 

atenção, talvez a gente não consiga fazer tantas campanhas, tantas, organizar com as escolas 

principalmente, né, onde era feito todo aquele trabalho com os alunos, pra que depois eles 

fossem os fiscais dos seus pais em casa e que talvez possa se direcionar também para esta área. 

Acredito que pode se somar muito bem a isso e a informação, eu sempre digo que a informação, 

a partir da pessoa estar ciente daquilo, ela já não fará mais como sempre fez ou pensará duas 

vezes antes ou mudará a sua atitude, que essa é a intenção das campanhas. Então fica aí também 

o nosso apelo para que, né, somando forças ao que o Colega Ademir trouxe, que se some 

também essa conscientização com as máquinas agrícolas. Gostaria também de utilizar o espaço 

hoje, para defender um projeto de minha autoria, que será votado na noite de hoje, então é um 

projeto que institui o certificado destaque arquitetônico aqui no nosso município. Então eu 

gostaria de ler a justificativa, que ela diz muito sobre as intenções deste projeto, talvez a 

comunidade não tenha tido o conhecimento, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele. 

Então este projeto de decreto legislativo ele “objetiva valorizar os estudantes de arquitetura ou 

arquitetos que desenvolvam trabalhos de conclusão de curso ou projeto arquitetônico, 

idealizando, reestruturando ou sugerindo melhorias e inovação para o município, sejam de 

cunho social, turístico ou educacional. Além disso, a proposta apresentada também visa fazer 

com que os estudantes de arquitetura e arquitetos possam utilizar suas habilidades para sugerir 

o desenvolvimento dos espaços públicos do nosso município. Sabemos que o incremento de 

projetos em espaços públicos demanda tempo e criatividade e a proposição legislativa objetiva 

que os munícipes possam, com suas qualidades técnicas, contribuir com essa construção. A 

viabilidade de implementação do projeto caberá unicamente ao Poder Executivo Municipal. 

Contudo, a sugestão desta propositura de decreto legislativo é justamente envolver a 

comunidade para potencializar as belezas que muitas vezes estão escondidas ou pouco 

desenvolvidas em nosso município. Vemos projetos de revitalização de espaços públicos 

ocorrendo em diversos municípios da região. Podemos citar a Estação Férrea, em Caxias do 

Sul; a Usina do Gasômetro, na capital gaúcha”; também o Casarão dos Veronese, aqui no nosso 

município; “dentre tantas outras. E esta proposta pretende fazer com que os estudantes e 

profissionais de arquitetura sintam-se motivados a pensar em como desenvolver seus projetos 

em nossa cidade e que sejam reconhecidos pelo Legislativo local por este trabalho. Sabemos que 

o nosso município é extremamente cheio de belezas e, por isso, é necessário valorizar os 

profissionais que espontaneamente e gratuitamente queiram desenvolver seus projetos 

direcionados aos nossos espaços públicos municipais e, assim, sejam agraciados com o 

destaque concedido pela Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. Pretende-se que os 

projetos sejam apresentados à Comissão Especial que irá escolher os projetos arquitetônicos ou 

trabalhos, juntamente a toda a comunidade, em reunião aberta, para que todos os munícipes que 

tenham interesse possam se fazer presentes, isso, com o intuito de dar mais visibilidade e 

valorização aos profissionais e estudantes de arquitetura que inscreverem os seus projetos”. 

Então pra quem teve contato ou talvez conhece alguém que está cursando arquitetura, muitas 

vezes a gente vê o quanto essas pessoas, esses estudantes ou até mesmo nos projetos de 

arquitetura o quanto tempo se dispende na realização e nos trabalhos e nos estudos pra 

desenvolver estes projetos. Então eu trouxe uma, um exemplo; obrigado, Rosma; um exemplo de 

uma arquiteta, que ela não é aqui de Flores da Cunha, ela é minha cunhada também, então eu vi 

todo o esforço que ela, que ela empenhou na realização deste, deste trabalho, então eu gostaria de 

apresentar alguns tópicos, bem brevezinho, pra vocês, pra terem dimensão da, do projeto enfim, 

né, que foi apresentado pra cidade de Montenegro, aqui bem, bem próximo da gente, né? Então 

um trabalho que foi feito todo um estudo pra desenvolver, pra apresentar esse trabalho pra 

comunidade. (Exibição de imagens através da televisão). Então aí tu está na... Pode, pode ir 

passando, daí vai no slide seis ali, Rosma! Essa aí, né? Então, ó, aí tem o objetivo principal do 

trabalho. Então “considerando a explanação do conceito de lugar e a relação do indivíduo no 

espaço de convivência, o projeto apresentado tem como proposta a requalificação do lote no 

cais do porto, orla rio Caí, bairro Centro, na cidade de Montenegro, com a inserção de um 
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complexo multi-atividades, que engloba a gastronomia, moda, comércio, estúdios, cultura e a 

praça para o lazer”. Então é um projeto bem..., bem completo, numa área que estava, né, 

crescendo vegetação aí, sem utilização, na beira de um rio, muito bonito, né, com pôr do sol, 

com o nascer do sol, com vários aspectos positivos para este..., este terreno, né, onde se 

estabeleceu aí este projeto, que, além de utilizar este espaço público, também abriu a 

possibilidade de parcerias com a iniciativa privada, uma vez que se destinou alguns espaços, né, 

deste..., deste projeto para lojas, restaurantes, para cafeterias, espaços um pouquinho mais 

deslocados, também, para que aconteçam eventos de food truck, de gastronomia, móveis, né, e 

também alguns outros fixos aí neste local. Então..., pode ir passando, Rosma, só pra gente ter 

ideia, tem aí algumas imagens, depois eu passo ela um pouquinho mais ampla pra gente ver, né? 

Pode..., pode ir passando, Rosma. Então alguns espaços públicos aí, de arborização, de 

vegetação, bancos. Então é feito todo um estudo da localização, da área do zoneamento, a parte 

histórica, né, pra resgatar todo..., tudo o que aquele local, né, pode trazer na sua história. Então é 

feito todo..., todo um estudo como se fosse um projeto real. Então é feito todos os trâmites, né? 

Claro que não tem o protocolo legal, mas é feito todo o estudo como se fosse a implementação 

real. Então ali a imagem de onde seria o local na época, né? Depois aí mais algum..., alguns 

estudos, que fazem parte da apresentação. Aí o rio que passa. Enfim, a proposta. Acho que tu 

pode ir nas duas imagens..., aquelas finais, Rosma. Então é um terreno que estava aí, de certa 

forma, abandonado, né, com uma proposta de um projeto diferenciado. Um projeto moderno, que 

visa, também, a sustentabilidade, utilizando algumas partes com contêineres, com áreas..., 

energia solar, enfim, tudo o que existe de melhor, que os nossos profissionais, com certeza, têm 

acesso a essas tecnologias, às vezes, muito mais do que nós, muito mais do que os próprios 

administradores públicos. Então fica essa..., essa proposta neste projeto, de mobilizar para que 

aqui no nosso município também os alunos, principalmente, mas nada impede também que os 

arquitetos identifiquem estes locais aqui no nosso município, e nós temos muitos locais, e que 

estes trabalhos sejam apresentados aqui também e que, daqui a pouco, dando uma mídia em cima 

deles pode, inclusive, despertar o interesse da iniciativa privada pra investir neste projeto. E, 

daqui a pouco, ou o Executivo Municipal, ou a iniciativa privada, possam adquirir este projeto e 

adequar ele a realidade, para que ele possa ser implementado. Então acho que é uma forma de 

valorizar estes profissionais, o nosso Presidente também, como arquiteto, sabe o quão trabalhoso 

é esta parte da conclusão do curso. Mas eu sempre digo: que nós precisamos aproveitar os 

potenciais que existem no nosso município, e eles existem numa escala enorme e, muitas vezes, 

não desmerecendo, né, mas se restringe apenas a aprovação deste..., deste curso. Claro que é um 

tempo todo de estudo, mas, com certeza, poderiam ser muito mais utilizados. Eu sei de alguns 

projetos aqui no nosso município também, na época em que nós tínhamos o lixão, né, que uma..., 

uma aluna também apresentou um projeto lá para..., para revitalizar aquilo..., aquele espaço. 

Hoje já não comporta mais, mas, com certeza, poderia ter sido um projeto muito especial e que, 

pra Flores da Cunha, teria somado muito. Então eu conto com a aprovação, o voto favorável a 

esta proposição, que logo mais será votada, para que cada vez mais possamos melhorar o nosso 

município. Então agradeço, mais uma vez, a presença e a atenção de todos e desejo uma boa-

noite e uma boa semana. Muito obrigado! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador César Ulian. 

Teríamos inscrito, também, no Grande Expediente, o Vereador Regis Slaviero, porém ele está 

plenamente justificada a sua falta, em virtude do nascimento da sua filha no dia de hoje. Então 

desejamos, desde já, que venha com saúde, e muita alegria ao nosso Colega Regis. Desde já 

então, eu solicito o tempo de cinco minutos, para fazermos um pequeno intervalo, para 

organizarmos a pauta da Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei nº 019/2020, que “Inclui a Atividade 2135 no Anexo I de metas do Plano 

Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de um Crédito 
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Adicional Especial no valor de R$10.000,00”. 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: A palavra está à disposição dos 

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

forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. (Nenhuma 

manifestação). Projeto de Lei nº 019/2020 aprovado por unanimidade. 

Nova Redação ao Projeto de Lei nº 020/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$970.779,00”. 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, com Nova Redação. 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: O projeto está em discussão. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. O projeto 020, que 

nós estamos apreciando na noite de hoje, é aquilo que havia pedido urgência urgentíssima na 

semana passada e acatado por todos os Vereadores. Então estamos retirando esses recursos que 

era, primeiramente, da seção onerosa do pré-sal, né, que é os royalties que viria e seriam 

aplicados na reformulação da avenida 25 de Julho. Então as consequências aí, porque é um valor 

bem superior, então esses recursos foram retirados dessa rubrica e estão sendo alocados na 

estrada do Carmo, estrada Nossa Senhora do Carmo, né, que ela já está pronta para receber a 

pavimentação asfáltica. Com a contribuição da base, feita pelos moradores, né, a grande maioria, 

os moradores contribuíram, então ela está pronta para receber a pavimentação. Então nada mais 

justo que, ao invés de deixarmos esses recursos parados, nós utilizarmos e atendermos uma das 

últimas..., eu diria uma das últimas comunidades que ainda não tem ligação asfáltica com a sua 

sede principal, né? Então agora o Carmo está sendo privilegiado, né? O esforço de toda a 

comunidade, na sua organização, e o Poder Público então fazendo a sua parte, destinando esses 

recursos. Então meu voto é totalmente favorável. 

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

nos prestigiam nessa noite. Conforme já passado pelo Colega Vereador Fera, esses valores são 

oriundos da União, valores esses que vieram para o Município no final do ano, né, como um 

superávit, né, um dinheiro que nós não esperávamos e foram alocados para pavimentação da 

avenida 25 de Julho, né? Uma demanda que necessita ser feita, né, também, com urgência, no 

município de Flores da Cunha, principalmente o acesso sul, até o centro da cidade, né? A 

Secretaria de Planejamento, o departamento técnico da secretaria já está trabalhando há muito 

tempo em cima disso, né? Mas, devido ao momento que estamos passando, né, os recursos que 

eram para a estrada do Carmo, né, acabaram sendo, né, utilizados para auxiliar na saúde, na 

pandemia, no momento que se está, estamos vivendo, então nada mais justo para que aquela 

comunidade conclua a sua obra, que foi iniciada ainda no mês de fevereiro, está pronta para a 

colocação da base, do..., da base e depois do asfalto. Então somos totalmente favorável, Senhor 

Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Éverton 

Scarmin. O projeto está em votação. Os Vereadores que forem favoráveis permaneçam como 
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estão, os contrários que se manifestem. (Nenhuma manifestação). Nova Redação ao Projeto de 

Lei nº 020/2020 aprovado por unanimidade. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020, que “Institui o Certificado Destaque Arquitetônico e 

dá outras providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das 

comissões em que este projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

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

e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O projeto está em discussão. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente. Já defendido no Grande Expediente, 

apenas gostaria de frisar, novamente, aqui alguns pontos do projeto. Esse projeto ele seria..., esse 

certificado seria entregue no mês de dezembro, em comemoração, também, ao Dia do Arquiteto. 

Então uma forma de aproveitar também esta data para valorizar ainda mais estes profissionais e 

também destacar que, para se inscrever para..., para este certificado, esta premiação, o estudante 

ou arquiteto ele necessariamente precisa residir em Flores da Cunha. Então será concedido 

apenas para estudantes e profissionais que morem aqui no nosso município. E os projetos, 

também, de fato, que sejam exatamente aqui do nosso município também. Então, novamente, eu 

gostaria de reforçar o pedido para que seja aprovada esta iniciativa, uma vez que temos muitos 

potenciais aqui no nosso município, tanto de locais, como de profissionais, como estudantes com 

habilidades incríveis para desenvolver esse projeto, Senhor Presidente. 

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

projeto de decreto legislativo está em votação. Os Vereadores que forem favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários que se manifestem. (Nenhuma manifestação). Projeto de Decreto 

Legislativo nº 001/2020 aprovado por unanimidade. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente! (Assentimento da Presidência). Invoco o 

artigo 141 do Regimento Interno desta Casa para solicitar urgência urgentíssima ao Projeto de 

Lei 018 e 023/2020. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: O 018 já deu entrada e ainda não foi emitido parecer na 

Comissão de Constituição e Justiça, que são a abertura de um crédito adicional especial no valor 

de cento e onze mil e duzentos reais, que são os recursos da... (Interferência dos Vereadores da 

Comissão de Constituição, informando que o Projeto de Lei 018/2020 já recebeu parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final). Mas ele tem que receber parecer de mais 

duas comissões. (Interferência do Presidente informando: mais duas comissões). Isso, mais duas 

comissões. Na verdade, então nós aceleraríamos essa comissão, porque são os valores que é da 

Ceran, né, da..., da usina, né, que são os recursos sobre o royalty, né, utilizado pelas águas da 

represa, que é repassado com projeto aprovado pela Secretaria de Educação, né? Projeto que a 

Secretaria de Educação aprovou e a usina..., a usina hidrelétrica, né, ela repassa esses recursos 

então pra contemplar esse projeto. Falando com a Secretária de Educação, hoje, ela solicitou, 

porque ela teria que fazer o empenho já, né, então ela precisaria da rubrica. Nós autorizarmos pra 

ela ter os recursos, né, porque ela tem prazo pra executar o projeto e por em ação. A gente sabe 

que agora os esportes não estão, mas é um projeto atípico de todas as modalidades de esportes 

que já existem, né? Acho que o Vereador Samuel, presidente da época, esteve junto também no 

lançamento, que era aquele..., aquele vôlei, né, de terceiras idades, com integração com 

municípios, mais isso... Então esse é o primeiro projeto. Quer que eu faça junto os dois? 

(Assentimento da Presidência. Faça junto a justificativa e, depois, fizemos a votação separado). 

E o 23 então que é incluir a Atividade 2136 no Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo 
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III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no 

valor de R$70.000,00 (setenta mil reais). Emenda da Deputada Fran Somensi, né, que vem 

para..., para o hospital, né? Então nós temos que também..., todos os recursos que viessem, a 

gente sempre combinou que pediríamos urgência urgentíssima pra o Município então, tão logo 

receba os recursos, já repassa automaticamente esses recursos para o hospital. Então da Deputada 

Estadual Fran Somensi. Era isso a explicação. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Okay! Obrigado, Vereador Moacir 

Ascari. Atendendo então ao pedido do Líder de Governo, faremos a votação separado por se 

tratar de dois projetos. O primeiro, solicitando urgência urgentíssima ao Projeto de lei nº 

018/2020. O pedido de urgência urgentíssima está em discussão. (Nenhuma manifestação). Está, 

agora, em votação. Os Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários 

que se manifestem. (Nenhuma manifestação). Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 

nº 018/2020 aprovado por unanimidade. 

Também, atendendo à solicitação do Líder de Governo, passamos à discussão do Projeto de Lei 

nº 023/2020, pedido de urgência urgentíssima. Está em discussão. (Nenhuma manifestação). Está 

em votação. O pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 023/2020 está em votação. 

Os Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 

(Nenhuma manifestação). O pedido de urgência urgentíssima então ao Projeto de Lei nº 

023/2020 foi aprovado por unanimidade. 

Desta forma, então encaminho já o Projeto de Lei nº 018/2020 à Comissão de Finanças e de 

Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos e, também, o Projeto de 

Lei nº 023/2020 à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, à Comissão de Finanças e 

Orçamento e à Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 

Humanos. Não havendo mais matérias a serem deliberadas nesta sessão, além dos projetos já 

mencionados, encaminho então o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2020 para a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final. 

Passamos, agora, para as  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Samuel de Barros Dias. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Muito obrigado, Presidente. Nobres Vereadores, 

funcionários desta Casa, todos que nos prestigiam nessa noite. Aí temos o pessoal do..., nosso 

querido Jair, esse colorado, que fizeram um evento superinteressante aí dentro da nossa 

comunidade, que foi comentado aqui nessa Casa, semana passada. A nossa querida Sandra, né, 

que é nossa suplente conselheira tutelar, já foi conselheira tutelar, trabalhando sempre em prol da 

criança e do adolescente no município. Enfim, a todos que estão aqui nessa noite, o Rouglan 

também, que está trabalhando aí no jornal O Florense, trazendo assuntos superimportantes na 

nossa matéria, que agora passou a ser quinzenal, então vimos aí a preocupação realmente sobre a 

questão da água, né, e temos..., não passou, Vereador Ademir, né, ainda temos esse grande 

problema, né, dessa grande estiagem aí que estamos vivendo. Mas a minha fala, nessa noite, 

apenas é para parabenizar nosso Vereador César, pelo projeto apresentado e aprovado nessa 

noite, que acredito que, além de ser um projeto que valorize a classe que está trabalhando, 

também vai trazer possíveis ideias, soluções pra nossa cidade, soluções essas que elas não 

precisam ser aprovadas, né? Elas sendo colocadas aqui, a primeira ideia pode gerar uma segunda 

ideia, uma terceira ideia. Então acredito que soluções virão a partir do momento em que os 

profissionais fazem aquilo que está no seu coração e na sua mente e não apenas pelo salário, que, 

muitas vezes, eles têm que fazer aquilo que o patrão manda, né, aquilo que forem contratado. 

Então esse projeto ele vem nesse caso assim dessa liberdade pra que possa se olhar dentro do 

nosso município um local, uma ideia mirabolante que, daqui a pouco, possa ter algo fantástico, 

diferenciado realmente. Então meus parabéns, Vereador César, e a todos os Colegas que votaram 
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nesse sentido. Quero desejar a todas as mamães aí, mais uma vez, feliz dia das mães e que essa 

semana seja uma semana de boas notícias no nosso estado, eu concordo com o Vereador César 

também, quando ele falou do nosso Governador, realmente a gente não aprova todas as suas 

atitudes, mas temos que trazer, dar..., dar honra nesse momento a atitude que ele tem tomado, a 

partir deste momento, das tomadas de bandeira, né, amarela, laranja, vermelha e preta. Acredito 

que estamos indo pro caminho certo. Então esperamos que tenhamos aí um grande sucesso a 

partir de agora em todas as nossas regiões, tomando os devidos cuidados. Okay? Então muito 

obrigado, Senhor Presidente. Uma boa-noite a todos, uma boa semana! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel de 

Barros Dias. Com a palavra o Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Um cumprimento 

especial aqui ao meu cônsul, né, meu..., do Inter, o Jair, sua família, que fez uma ação, né, que o 

Presidente colocou na última semana, o consulado do Inter, né, fez a arrecadação de alimentos, 

né, e destinados então..., já vou fazer uma provocação, né? Eu não sei quem é o cônsul do 

Grêmio, mas que o Grêmio também faça isso, porque o Inter saiu na frente, né, Jaja? Então isso é 

importante porque se faz, além do esporte, torcer pra um time grande, né, como é o 

Internacional, faz momentos de..., de alegrias, né, a pessoas que recebem os seus donativos, né? 

Também, na..., na semana, foi divulgado aí que o Município já repassou, nesse ano, 132 mil 

reais, aproximadamente, para a Upeva, para a compra de ração e castrações, né, de animais que 

são abandonados. Então, além do bom trabalho que a Upeva faz, o Município também faz a sua 

parte, a população faz a sua parte, porque os recursos do Município é da população. Então nada 

mais justo, né, do que fazer isso também com os animais do nosso município, que eles não 

pedem para nascer e, quando são abandonados, né, também maus tratos, então tem que ter 

alguém que os acolha. Também isso. Gostaria de deixar aqui registrado também os 

cumprimentos à corporação, nossa Brigada Militar, que fez um bom..., um ótimo trabalho, na 

última semana, né, na..., dá pra ver até na..., na praça, nos bairros da cidade, né? Eu acho que 

também foi um pedido do Pedro também, né? Então estão aí fazendo, né, Pedro, a sua parte, com 

bons resultados, né? Tomara que os resultados nunca fossem tão bons, né, que aí não se teria os 

problemas, né? Mas cumprimentar a Brigada Militar, que fez, juntamente com a Civil, com 

outras..., grupamento de outros policiais da região aí de Farroupilha, né, um reforço. Então 

cumprimentar e parabenizar o bom trabalho que a nossa Brigada vem fazendo. Nós sabemos que 

os delinquentes estão sempre por aí, né? Na última sexta-feira, um vizinho meu de porta, por 

pouco não fui eu, né, mas foi meu vizinho lá também foi assaltado, né, entraram dentro da sua 

residência e... Então eles não marcam hora, né? E, certamente, essas batidas aí é muito 

importante, então parabéns ao Capitão Tonato, né, e toda a equipe, a Delegada Aline Martinelli, 

pelo bom trabalho que vêm realizando no município de Flores da Cunha. No mais, uma boa 

semana a todos, tenhamos um ótimo dia. 

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

Presidência). Obrigado, Senhor Presidente. Colegas Vereadores, ainda em tempo, então saudar 

as pessoas que nos prestigiam, em especial, o Presidente do Inter aí, do consulado florense, o 

Jaja e a família, que está aí conosco, sei que realizaram um momento de arrecadação e de 

doação, né? Então, Jaja, meus parabéns! No sábado, nós tivemos também auxiliando na 

campanha da 25ª, né, a chamada Campeirada Solidária. Então aqui no município de Flores da 

Cunha os três CTGs, nós arrecadamos 450 quilos, 440 quilos de alimento. Então o CTG 

Querência de São Pedro, CTG Galpão Serrano e o CTG Velho Tropeiro Serrano. Então, da 

mesma forma que as entidades aí estão se mobilizando, né, cada um fazendo a sua parte, nós 

vamos estar conseguindo auxiliar o próximo. Também quero destacar ao grande..., a grande ação 

que a Brigada Militar teve durante a sexta, o sábado e o domingo, no município de Flores da 

Cunha, né? O Capitão Tonato pediu auxílio. Então nós tivemos três camionetes, com 14..., 14 

policiais do grupo de operações especiais, que vieram auxiliar no município de Flores da Cunha. 
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E, para quem acompanhou as notícias do final de semana, foram várias apreensões, dentre elas, 

um grande assaltante de banco, né, que ele estava lá perto do Alfredo Chaves, né, e já fazia 

alguns dias que ele estava lá, escondido, e apreensão de armas, drogas, veículo roubado também 

aqui em São João. Então são ações assim que a gente tem orgulho da nossa Brigada. Sabemos 

das dificuldades com que eles vêm..., vêm lidando já há alguns anos, com salários, com baixo 

efetivo, mas com essas..., esses mutirões aí, eles conseguem disseminar um pouco e nos passar 

um pouco mais de segurança, sensação de segurança, né? Nas últimas semanas, nós fomos 

assolados aí por vários roubos, de pequena e grande monta, a gente sabe que soltaram muita 

bandidagem, devido à pandemia, não se entende o porquê disso, né, mas eles estão na rua. Mas, 

com esse auxilia, desse momento, acredito que alguns desses já foram..., já retornaram de volta 

ao seu local. E outros ainda estão por aí, mas com um pouquinho mais de medo. Então nos passa 

um pouquinho mais de sensação de segurança, né, Presidente? Muito obrigado! 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Para Declaração de Líder. (Assentimento da Presidência). 

Senhor Presidente, Colegas Vereador, demais que ainda nos assiste essa noite. Meu boa-noite a 

todos, ao Jaja, meu carinho à família, ao nosso consulado, também do meu time. Eu quero falar, 

também, Senhor Presidente, da estrada lá do travessão Gavioli, que está sendo aberta, né? Vai ser 

uma..., é pra ser asfaltada, né? Até é uma verba que veio pelo meu Deputado Heitor Schuch. É..., 

estão abrindo, né? Não sei se vai ser realizado, mas, pelo menos, estamos abrindo ela, né? 

Também é um pedido nosso, é uma indicação nossa. Portanto, estão trabalhando lá, né? Aonde 

dá, conforme dá, o Senhor Prefeito está executando, né? Por ora era isso aí, Senhor Presidente, 

muito obrigado. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Pedro Sperluk. 

Encerrado as Explicações Pessoais, então passamos aos Informes da Presidência. Gostaria de 

deixar as felicitações de aniversário ao assessor Angelo Boscari Junior, que esteve de aniversário 

no último dia 09 de maio. Muita saúde e alegrias, Angelo! Meus parabéns em nome desta Casa! 

Também, ontem, dia muito importante, dia das mães. Dizer que mãe é aquela pessoa que pode 

substituir a todos, mas não pode ser substituída por ninguém! É uma pessoa muito especial. 

Certamente, ontem, nós tivemos um dia das mães atípico, como bem falado pelo Vereador César, 

mas que, certamente, o nosso desejo, uma das primeiras ações que nós pudermos fazer após essa 

pandemia, certamente é dar um abraço carinhoso, afetuoso nas nossas mães, sempre tão 

amorosas e sempre doando tanto carinho, amor, atenção às nossas famílias. Que assim possamos 

o quanto antes, brevemente, estarmos juntos, né? Também deixar em nome..., todas as mães da 

Casa, então os nossos parabéns. Também, da mesma forma, eu gostaria então de dizer, a partir de 

hoje, está em vigor o novo decreto estadual, assinado pelo Governador Eduardo Leite, o modelo 

de distanciamento controlado. Torcemos então para que este modelo tenha êxito, né? É bastante 

complexo, um plano bastante ousado, mas, com certeza, eu acredito que existe início, meio e fim 

dele, né? Bastante completo, existe um site já à disposição para consulta de todos os munícipes. 

É um plano que trata da divisão do estado em 20 microrregiões, nós fazemos parte, Flores da 

Cunha, da microrregião de Caxias do Sul, né, das quatro microrregiões desta..., desta região e, 

atualmente, estamos, dentro de uma escala de quatro cores, na bandeira laranja. É a segunda mais 

branda, né? Ainda temos uma condição salutar dos leitos hospitalares, a nossa..., a doença, dente 

a nossa população, está ainda em níveis controláveis, esperamos que assim continue, né, ou que, 

ainda melhor, se a gente puder passar pelo nível amarelo, que é o mais baixo, né? São índices 

que serão revistos a cada sete dias e, desde já, em nome desta Casa Legislativa, deixar ciente 

toda a população, que estamos tomando todos os cuidados necessários acerca do que está escrito 

neste decreto, né? Vocês viram, estamos exigindo que todos nós então possamos..., os 

funcionários desta Casa e os Vereadores, que usem as suas máscaras de proteção; o acesso na 

Câmara permanece restrito somente a Vereadores e funcionários e, durante a sessão plenária, tal 

qual o dia de hoje, permanece o limite de 20% então de ocupação do plenário, para darmos 

segurança tanto a vocês, quanto nós que estamos aqui na noite de hoje. Porém, permaneçam 

vindo, a sua presença é certamente muito importante pros nossos trabalhos. Fazer a palavra 
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dos..., fazer a mesma palavra dos Colegas Vereadores e agradecer a Brigada, pelo empenho no 

último final de semana, na pessoa do Capitão Tonatto e toda a equipe. Por fim, também deixar 

um abraço ao nosso consulado do Inter, na pessoa do Jaja, recebi a ligação do Jaja e, também, ao 

nosso cônsul Rodrigo, né, a Mariela também, a toda a família, nossos grandes colorados. Dizer 

que foi uma bela ação promovida pelo consulado. Brilhante, Jaja! Arrecadar mais de uma 

tonelada de alimentos, certamente, não foi fácil, foi com êxito de todos vocês, o empenho, junto 

com o Piri, mais uma pessoa aí, seu Periquito sempre ativo no consulado. E o mais importante de 

tudo isso é que tivemos a contribuição de muitos gremistas, né, Angelo, que somaram os 

esforços à atitude do consulado. E, unindo esses esforços, é, certamente, que a gente colhe êxitos 

brilhantes. E foi essa angariação de mais de uma tonelada de alimentos para as pessoas mais 

carentes. Então gostaria de agradecer o ofício recebido por esta Casa. E dizer que é nossa função 

também dar publicidade a esses atos e que tomara que tenhamos muito mais eventos desse porte 

na nossa cidade. Certamente, quem ganha é a população mais carente aqui do nosso município. 

Muito obrigado! 

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 11 de 

maio de 2020, às 19h20min. Tenham todos uma excelente semana! Boa noite a todos! 
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