
 

Anais 2.568, da Sessão Ordinária do dia 18 de maio de 2020. 356 

SESSÃO 2.568 – ORDINÁRIA 

18 de maio de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 18 de maio de 2020, às 18h08min. Um 

cumprimento muito especial aos Colegas Vereadores, aos funcionários desta Casa, à imprensa, 

ao público presente, sejam todos bem-vindos na noite de hoje. Conforme Resolução 063/2015, 

durante o mês de maio, no início ou no final da sessão, será cantado o Hino do município, em 

homenagem ao aniversário de Flores da Cunha. Portanto, convido todos os Colegas Vereadores, 

os servidores desta Casa, público presente para cantarem o Hino de Flores da Cunha, letra e 

música de Ivo Gasparin. (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 038/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 008/2020 e informa o motivo 

pelo qual alguns servidores que ocupam cargos de confiança receberam horas extras nos meses 

de janeiro a março de 2020, bem como o local em que os serviços foram realizados, em atenção 

ao requerimento nº 026/2020, de autoria do Vereador César Ulian. 

Ofício nº 039/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 024/2020, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$4.412.206,00”. 

Ofício nº 040/2020, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do Projeto de Lei nº 024/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Suplementar 

no valor de R$4.412.206,00”. 

Ofício nº 041/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 003/2020 e encaminha 

informações referentes aos questionamentos do Contrato Programa firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Flores da Cunha e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), conforme 

Lei Municipal nº 2.810, de 11 de junho de 2010, em atenção ao requerimento nº 013/2020, de 

autoria do Vereador César Ulian. 

Ofício nº 042/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 025/2020, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$46.691,00”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Nova Redação ao Projeto de Lei nº 021/2020, de autoria do Vereador Éverton Scarmin, que 

“Dispõe sobre a regulamentação das atividades de Escritório Virtual, Coworking e assemelhados 

no Município de Flores da Cunha e dá outras providências”. 

Indicação nº 048/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a implantação de estacionamento exclusivo para motocicletas nas proximidades do 

entroncamento das ruas Júlio de Castilhos e Frei Eugênio, conforme imagens anexas. 

Indicação nº 049/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam providenciados os serviços de abertura e alargamento da estrada que parte 

junto à estrada de Santa Justina, em Otávio Rocha, e segue até as proximidades das famílias 

Molon, Trentin e Torqueto. 

Requerimento nº 030/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa quais medidas 

estão sendo tomadas em relação à situação atual das moradias irregulares que estão sendo 
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construídas e/ou erguidas na área localizada após a antiga empresa Maxibus, nas margens da 

estrada que dá acesso à localidade de Otávio Rocha. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail de Antonio Coloda, da rádio Amizade FM 89.1, que convida para participar da campanha 

Amizade Solidária, com o slogan “Jogue junto com a gente contra o covid-19”, que visa 

arrecadar alimentos para as famílias carentes do município. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. Em tempo, 

gostaria de cumprimentar o ex-vereador desta Casa, Senhor Jatir Mosquer. Seja bem-vindo! 

Demais convidados e, também, hoje uma noite especial, recebemos o retorno da nossa Colega 

Vereadora Claudete Gaio Conte, após 90 dias de licença. Seja bem-vinda, Vereadora! Encerrada 

a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham nesta noite. Ocupo esse espaço para justificar uma 

indicação feita durante essa semana por mim, que indica ao Prefeito Municipal que sejam 

providenciados os serviços de abertura e alargamento da estrada que parte junto à estrada de 

Santa Justina, em Otávio Rocha, e segue até as proximidades das famílias Molon, Trentin e 

Torqueto. Essa estrada ela foi solicitada pelos moradores, o seu alargamento, a retirada de 

algumas curvas, devido ao aumento de produção que está ocorrendo naquela região e a estrada já 

não comporta certos caminhões, um tanto mais pesados, criando essa dificuldade. Além do mais, 

tem algumas famílias que estão se instalando, construindo suas casas e, por isso, então a gente 

solicita ao Prefeito Municipal a atenção para aquela..., aquela via que, senão breve, mas, talvez, a 

médio e longo prazo, que sejam efetuados os serviços naquela estrada. Era isso, Senhor 

Presidente, muito obrigado. 

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

Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Boa-noite, Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores, que nos prestigiam nesta sessão. Gostaria de justificar a indicação 

encaminhada por mim durante esta semana, relembrando que é uma indicação que estou 

refazendo e já havia encaminhado em 2017, sob o número 296, também em 2019, sob o número 

63 e estou refazendo agora em 2020. Já havíamos conversado, também, com o Diretor de 

Trânsito, a respeito da necessidade de nós implantarmos um estacionamento exclusivo para 

motocicletas no entroncamento das ruas Júlio de Castilhos e Frei Eugênio. A gente pode 

acompanhar algumas fotos (exibição de imagens através da televisão), algumas imagens. Por 

muitas vezes, essas motocicletas estão estacionadas no meio da quadra. Não é não finalzinho, no 

início da quadra. No meio da quadra, tirando, muitas vezes, o espaço para um carro, dois carros, 

dependendo, né, da localização. Se nós tivermos aí um estacionamento exclusivo para 

motocicletas, que demandaria de um espaço de alguns metros, já suficiente para colocarmos 

quatro, cinco ou seis motocicletas, estaríamos resolvendo um problema que é corriqueiro, de 

reclamação das pessoas que têm comércio nesta região. É uma..., são ruas com bastante trânsito. 

Então é só questão de organização, né? Não é de hoje que a gente traz essa solicitação. Olha, foi 

feita, repetindo, em 2017, 2019, 2020. A comunidade solicita isso. Não requer também grande 

investimento, né? Então nós, mais uma vez, estamos reencaminhando e esperamos ser atendidos, 

né? Que é um benefício que será dado à comunidade florense. Obrigada, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora. Encerrado o 

Pequeno Expediente, passamos então ao 

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

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa-noite, Senhor Presidente, Colegas Vereadores; 

bom retorno à Colega Vereadora Claudete, é sempre bem-vinda nessa Casa, a Casa estava muito 

quieta sem a sua presença. Então nós precisamos movimentar um pouco. Então você é bem-

vinda! Boas-vindas também às pessoas que nos assistem essa noite, à imprensa, na pessoa do 

Rouglan, assessores da Casa, a todos sejam todos bem-vindos. Nós temos um..., tivemos um fim 

de semana um pouco até movimentado na nossa região, nosso país, alguns fatos que mudaram o 

cenário político da região também. E eu começo aqui comentando então, já na sexta-feira, 

infelizmente o secretário..., o Ministro da Saúde não resistiu ao compromisso, a importância que 

ele teve à frente da pasta a nível nacional, cuidando do..., duma pandemia. Ele foi escolhido pelo 

Presidente Bolsonaro, para substituir o ex-ministro Mandetta, mas, nesses 30 dias que ele ficou 

no cargo, infelizmente, ele não teve a capacidade de gerir um bom trabalho, de ser um líder, que 

é o que o país precisa, devido as diversas divergências que nós temos de opiniões muito mais 

políticas do que técnicas, como a maioria fala com respeito a essa pandemia. Então, na sexta-

feira, ele pediu pra sair. Um gesto até honroso pela parte dele. Ele soube..., sabia que não tinha 

condições de continuar, então ele pediu pra sair, deixando o lugar pra uma outra pessoa que, 

talvez, tivesse mais capacidade de exercer esta função. No sábado, em Farroupilha, nós tivemos 

então a cassação de mais um prefeito na nossa região. Sexta de noite. Sexta de noite então o 

Prefeito de Farroupilha, Doutor Claiton, foi cassado pela Câmara de Vereadores, 10 votos a 

quatro, e assumindo então o seu vice, Pedro Pedroso. E, na entrevista que o ex-prefeito deu, até 

surgiu uma surpresa, porque ele se disse aliviado por ter sido cassado. Então a gente não sabe lá, 

internamente, o que que..., qual que era a pressão maior que ele tinha, se era pressão política, se 

era pressão dos munícipes, quanto essa pandemia, que está estressando muita gente. Então o 

prefeito não..., também não se opôs a ser cassado, né? Então ele foi cassado, assumiu o seu vice 

e o seu vice, hoje, no seu primeiro dia de trabalho, exonerou 24 pessoas. Quatro secretarias e 

mais 20 cargos de confiança. Então ali levou a surpresa porque eram sete anos e meio que os 

dois trabalhavam juntos, né? Era prefeito e vice desde 2012, né? Agora, em 2020, na primeira 

oportunidade que o vice tem de assumir, ele exonera 24 pessoas numa só..., numa só canetada, 

que nem diz o Bolsonaro, né? Tem o poder da caneta. Então algo não estava correndo correto lá 

na cidade, então foram feito essas mudanças. A justificativa é contenção de custos, despesas, até 

o final do ano para combater a pandemia. Mas, com certeza, houve outros impedimentos pra 

fazer essa mudança. Hoje..., ontem então, no domingo, Flores da Cunha comemorando então 96 

anos de idade. Já tá um vovozinho, né, vovozinha, né, a nossa cidade. Então aqui queremos 

deixar a nossa homenagem ao município, deixar a nossa homenagem a todos os prefeitos que 

antecederam o atual Prefeito Lídio Scortegagna, que tem a honra da sua presença aqui nessa 

Casa. Então dizer que foram mais de 20 prefeitos que já passaram nessa cidade e cada um fez, 

com certeza, o seu trabalho da melhor maneira possível para chegar o município na condição que 

ele está hoje. Um município com 30 mil habitantes, com uma pujança em vários setores da nossa 

economia, indústria, o comércio, nas vinícolas, metalmecânico também está começando a ser 

forte na nossa cidade; tudo isso é fruto ao trabalho de todas as pessoas que passaram na 

administração pública durante esses 96 anos. Então um agradecimento a todas elas e que o 

município possa cada vez mais ocupar o seu espaço na região, no estado e até no país. Pra não 

dizer que eu não falo nada da pandemia, que eu disse que eu não ia mais comentar, mas a 

pandemia..., hoje nós estamos trabalhando em cima dela. E, Com certeza, depois que tudo isso 

passar, o trabalho vai ser bem mais árduo, diferente. Hoje nós estamos..., estamos vendo muitas 

empresas padecendo, sofrendo, fechando, o desemprego está vindo e, se continuar por mais 

tempo essa pandemia, nós vamos ver um reflexo muito feio lá na frente. O desemprego vai trazer 

fome, a miséria, intrigas, brigas, quem sabe lá, assassinatos, roubos, sequestros... Tudo isso é 

consequência duma economia que, precisamente, se continuarmos nesse mesmo andar que nós 

estamos agora, nós vamos sofrer lá na frente. Ninguém sabe dizer há quanto tempo, se vai ser em 

30 dias, 60, um ano, dois, mas que nós vamos passar por essa fase também, nós vamos passar. 

A..., não só a economia, todos os setores. A educação, né, professora Claudete? Hoje nós 
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estamos aí, a..., foram abertas escrituras pro Enem, deve se encerrar agora na sexta-feira, dia 22, 

né, e, segundo o ministro, elas estão confirmadas as provas pra acontecer em novembro. Mas 

quem que garante que vai acontecer em novembro? A eleição também é pra acontecer em 

outubro. Quem garante que vai ter eleição em outubro? Então o Enem é uma ferramenta 

importante, que o país tem já há vários anos, para facilitar a entrada dos jovens numa faculdade, 

num curso superior e hoje é através do Enem que facilita, por exemplo, a você acessar um Sisu, 

que é o Sistema de Seleção Unificada de Vagas, um ProUni, é um programa universidade para 

todos, que ela facilita bolsas de 50 até 100% de bonificação pros alunos que tiverem notas boas 

que são classificadas no Enem e a também ao Fies, para aqueles alunos que precisam do 

financiamento para estudarem em escolas particulares. Este ano, nós temos uma mudança no 

sistema do Enem, que sempre foi um sistema tradicional, a prova escrita, tu põe na mala e manda 

para fazer a verificação da prova. Então, esse ano, está sendo também aberta a possibilidade de 

fazermos provas digitais. Elas ocorreriam então, a princípio, neste ano, em 15 capitais, as 

maiores capitais, as mais..., de melhor acesso, diríamos assim, no país. Quinze capitais vão fazer 

o teste este ano, com essas provas digitais, onde o aluno pode ir numa universidade, ou vai ser 

destinado locais para ser executado essas provas, que nem, hoje, você faz uma inscrição pro 

vestibular e lá é destinado, ó, você vai fazer a prova tal colégio, tal colégio, tal escola e na digital 

vai ser o mesmo processo. Então nas capitais, que no nosso caso vai ser em Porto Alegre, já vai 

ter essa possibilidade de ocorrer essas provas digitais. E o prazo que foi dado é até 2025, vai ser 

gradativamente, ano a ano aumentando. A partir de 2026 n a tendência é que todas as provas 

sejam digitais, que é um avanço que hoje nós temos o poder da tecnologia na nossa mãe e essa é 

uma maneira que pode ser usada, a tecnologia. Então me chama a atenção porque o Enem..., a 

nossa educação..., todos nós sabemos como está a educação no nosso país. Aí o pessoal fala, até 

o próprio Presidente falou essa semana passada que todos têm o acesso ao estudo pra se 

informar, pra estudar, pra postar uma prova do Enem. Mas nós sabemos que..., na nossa região, 

talvez, não, mas nas regiões mais carentes do Brasil eles não têm acesso aos livros, a poder 

comprar um livro pra estudar, não têm acesso a uma internet pra estudar. Então isso vai refletir 

de uma maneira, talvez, que a gente não queira. É uma separação: ricos, pobres, quem tem 

acesso, quem não tem, quem pode estudar, quem não pode. Então a preocupação é grande em 

cima desse sistema de educação. Por isso que a pandemia ela vai trazer, além da economia, além 

da saúde, a educação, todos os..., todos os..., os trabalhos que a gente vai executar lá na frente, 

vai ter reflexo. Então queira Deus que isso termine logo! A nossa cidade, graças a Deus..., a 

nossa região, pode-se dizer, que ela está bem. Casos aconteceram, vão acontecer mais casos, 

inevitavelmente, mas podemos dizer que a nossa região está..., está bem nesse quesito. Pra 

finalizar, eu quero deixar aqui uma mensagem para reflexão de vocês: “Quando suas intenções 

são puras, você não perde ninguém. A vida sempre será um dom maravilhoso, se cada qual 

souber administrar os diferentes momentos, imprimindo ternura nos próprios atos. Por muito 

tempo o sonho contemplava, preferencialmente, o consumo, deixando a essência em segundo 

plano. Depois de muitas conquistas e melhorias materiais, a vida volta a ser a referência: o 

mais importante de tudo é ser uma pessoa do bem. Cultivar boas intenções é uma das muitas 

respostas que a vida aguarda e sonha. Como é digna e benevolente a postura de quem não abre 

mão de ter intenções puras. Ninguém deveria perder a pureza de seus sentimentos, pensamentos 

e ações. As pessoas que usam de esperteza em tudo e tentam levar vantagem, até mesmo lesando 

os outros, nunca acabam bem. A história está repleta de exemplos positivos e negativos. Em 

tempos de tantas mudanças, o momento parece propício para que a humanidade recicle os 

valores, que nunca deveriam ter ficado no esquecimento. Uma sacudida existencial pode ser 

uma oportunidade ímpar para redirecionar os passos e elevar o olhar, na certeza de que outros 

horizontes podem ser alcançados. Quantas amizades já foram perdidas ou interrompidas, 

justamente pela ausência de intenções puras. Inúmeras histórias de amor foram dilaceradas 

pela perda da pureza. Quando há sinceridade e transparências, o amor é plenificado e a 

felicidade alcança incontáveis corações. As perdas, isto é, o rompimento de laços afetivos, estão 

intimamente ligadas com a falta de sinceridade e de fidelidade. Não é complicado viver bem, 
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basta ser sincero e autêntico, não fazendo aos outros o que não gostaria que fizessem para você. 

Ter intenções puras é uma pequena amostra da grandiosidade da alma. Paz e bem!” Essa é uma 

mensagem que eu tirei do Frei Jaime Bettega, nesse final de semana e eu quis trazer pra vocês 

pra reflexão. Obrigado! Boa semana a todos! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador Clodo 

Rigo. Desde já, cumprimento a presença do nosso Prefeito Municipal Lídio Scortegagna e o 

convido para fazer parte da Mesa Diretora. Por gentileza, Senhor Prefeito. (Prefeito se dirige e 

ocupa assento na mesa principal). Dando continuidade à sessão, com a palavra Vereador Éverton 

Scarmin. 

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, funcionários 

desta Casa, pré-candidatos aí, hoje a Casa está recebendo a visita dos pré-candidatos aí na 

próxima eleição, então sejam todos bem-vindos. Saudar o Prefeito Lídio Scortegagna, né, um 

momento que estamos passando, quase..., amanhã completa dois meses do primeiro decreto, né, 

Prefeito? Amanhã completam 60 dias do primeiro decreto. Com os efeitos da pandemia, né, 

Pedro? E hoje Flores da Cunha..., e na semana que passou foi contemplada com conquistas, que 

vinham sendo buscadas há muito tempo para o município de Flores da Cunha. Hoje mais uma 

vitória. Essa mostrando que tudo que foi..., as decisões tomadas pelo Poder Executivo, pelo 

Prefeito Lídio, durante esses 60 dias, né, num estudo feito pelo instituto Votorantim, no dia de 

hoje, né, destacou o município de Flores da Cunha dentre os 10 municípios do Brasil com menos 

vulnerabilidade ao covid-19. Na verdade, então o município de Flores da Cunha está na quarta 

colocação. Entre todos os municípios do Brasil, o instituto Votorantim então classificou o 

município de Flores da Cunha em quarto lugar como município menos vulnerável a ter a 

contaminação com o covid-19. Então, Prefeito, com tudo o que eu sei que o Senhor sofreu, toda 

pressão que o Senhor sentiu durante esse período, porque ninguém faz ideia o que o Chefe do 

Executivo e, por algumas vezes, eu falei nesta Casa, né, as decisões que tem que ser tomada, né, 

tem que ouvir, e o Prefeito é uma pessoa que, quem conhece aí, sabe, ele ouviu toda a 

comunidade, recebeu mensagem e ligação de todo mundo, né? Mas, na hora da decisão, não é 

fácil. Então toda a pressão desse tempo, hoje nós temos a demonstração de que todas as decisões 

que foram tomadas foram sabiamente. Então parabéns, Prefeito! Na semana passada, 

especificamente, na quinta-feira, eu não pude estar presente, mas nós tivemos também uma 

grande conquista. Era uma demanda já de quase três anos, né, Fera? Quase três anos que nós 

tínhamos um compromisso com..., do Deputado Osmar Terra, depois Ministro Osmar Terra. A 

gente já sabe do compromisso que ele tem com o município de Flores da Cunha. Não é de hoje. 

Todas as vezes que ele se comprometeu e disse que ajudaria, né, conseguiu ajudar. Tudo isso nós 

temos toda a parte burocrática, que, às vezes, demora um pouco, né? Então..., mas nós sempre 

acreditamos. O prefeito sempre acreditou, né? Todas as respostas em que o Ministério do 

Desenvolvimento solicitava, o Município procurava atender, responder. Mandou os técnicos para 

Brasília também, para, lá, ajudar na..., no projeto. Da estrada velha. No mês de fevereiro, foi 

feito uma licitação para a pavimentação da estrada velha. Logo após a licitação, o Prefeito 

segurou os envelopes da licitação, pediu pra que não abrisse os envelopes, uma pelo período que 

nós estávamos passando e, outra, acredito, não tenho a informação, mas acredito porque o 

Prefeito também sentia que o valor do ministério iria liberar num todo. E, na semana passada, 

então mais uma grande vitória. São quatro milhões. Projeto que nós estaremos votando na sessão 

extraordinária logo mais. Então são quatro milhões oriundos do Ministério do Desenvolvimento 

Regional. Uma contrapartida do Município de R$1.536.216,00 (um milhão e quinhentos e trinta 

e seis mil e duzentos e dezesseis reais). Recursos próprios, né? Que, deste montante, já tinha 

1.124.000 (um milhão e cento e vinte e quatro) já reservados desde o início do exercício de 2020, 

para essa importante obra. Então, Prefeito, mais uma vez, parabéns, né? Eu acredito que também, 

né, Vereadores, principalmente, os da base, que sempre acreditaram, estiveram junto, né, 

Vereador João Paulo, Vereador Barp, Vereador Fera, sempre estiveram também em contato com 

o Osmar Terra ou por mensagem, né, ou por encontros. Nós também sempre acreditamos. E é 
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importante valorizar, como é sempre feito nesta Casa, no Executivo também, todos os deputados, 

senadores que mandam valores para o município, eles têm que ser reconhecidos. Isso a gente tem 

feito. Todos os projetos que vêm para esta Casa do Executivo, vem na justificativa de quem é..., 

quem é o proponente da emenda, né? E num valor desses, temos que reconhecer muito mais, né? 

No estado nós temos 499 municípios. Destes, Osmar Terra escolheu Flores da Cunha pra 

destinar um montante de quatro milhões. Então nós temos que reconhecer isso e agradecer 

muito, né? Um valor que vem para resolver um problema das famílias que moram naquela..., 

naquele trecho, né? Um problema que não é de hoje, são anos e anos. É uma solicitação, uma 

demanda daqueles moradores, com compromisso em que o Prefeito assumiu em fazer. Buscou 

no ministério..., no Ministério do Desenvolvimento Regional, era outro o nome do ministério, na 

época, mas isso no ano ainda de 2014, foi lá, cadastrou a estrada, né? Desde 2014 que o Prefeito 

Lídio, que o Executivo está disposto a resolver este problema. E agora nós conseguimos, né? De 

uma forma um pouco burocrática, a gente sabe que, por muitas vezes, se falou dessa estrada 

velha, foram feitos encontros com moradores da estrada velha, no ano de 2018. Muitos 

corneteiros. Durante esse período, Fera, muitos corneteiros, toda a semana botavam, né, um 

pitaco nas redes sociais. Hoje, a rede social ela está na palma da mão. Todos os cérebros ponta 

de dedo, que eu digo, né? As pessoas nem leem a notícia, né? Pegam o título e já saem 

comentando e metendo..., metendo o bedelho. Então, pra esses corneteiros aí, quem sabe, seja 

uma forma de eles começarem repensar os seus atos. Não só pela estrada velha, mas por tudo que 

nós estamos vivendo, né? Nós estamos aí há 60 dias convivendo com uma pandemia, uma rotina 

totalmente deferente do que nós estamos acostumado, então que essas pessoas, e que esse 

momento, e que essas ações que estão acontecendo façam, né, as pessoas mudarem o 

pensamento, né? Começarem a acreditar mais, a falar mais das coisas boas, né? O Fera sempre 

fala, temos que elogiar, falar das coisas boas. Achar o problema é fácil. Nós temos que achar..., 

falar das coisas boas. Então, novamente, Prefeito, parabéns, né? É uma grade conquista para o 

município de Flores da Cunha, né, que nós temos que reconhecer a Administração, nós temos 

que reconhecer Osmar Terra, ele que é uma pessoa que está em todas as mídias aí, pelo 

posicionamento dele com relação ao covid-19. Então acho que, depois do Presidente, de um, dois 

ou três ministros, ele é um dos nomes mais falados nesses últimos meses aí, pelo posicionamento 

que ele tem ao covid-19. Parabéns, Prefeito! Parabéns, Administração Pública! Flores da Cunha, 

96 anos, também não podemos deixar de falar, né, Prefeito? Toda uma história, uma pujança por 

trás do nosso município, então temos que parabenizar também o nosso município que, no dia de 

ontem, completou 96 anos de emancipação política. Sempre com responsabilidade, com muito 

otimismo, né, vamos fazendo o melhor pelo nosso município. Senhor Presidente, passo meu 

tempo ao Colega Vereador Fera. Muito obrigado! 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Muito boa-noite a todos. Um cumprimento ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, Presidente desta Casa, Vereadora Claudete, retornando no dia 

de hoje, né? Estávamos com saudades de alguns embates, né, vereador Jatir, né? Jatir também 

que era parceiro aqui de longas discussões, mas sempre em prol do melhor para o município, né? 

Cumprimentar a todos que nos prestigiam na noite de hoje. Eu gostaria de endossar as palavras 

do Vereador Éverton, no qual, o Prefeito deve lembrar, foi no dia que faleceu nosso prefeito, ex-

prefeito Heleno Oliboni, né, que nós tínhamos viagem pra Brasília. Foi nesse dia então que nós 

conseguimos sentar com o ministro. Adiamos nossa viagem. Adiamos, não. Protelamos ela, né? 

E fomos depois. Sentimos muito de não estarmos aqui acompanhando, né, Prefeito? Mas 

tínhamos um compromisso com o ministro da época, né, para esse assunto que hoje vai se tornar 

realidade, depois da aprovação nesta Casa. E a Vereadora Claudete substituiu a presidência, eu 

estava como presidente desta Casa, e a Vereadora Claudete me substituiu, né, nas últimas 

homenagens ao ex-prefeito. O Prefeito sabe muito bem, porque chegou na hora. O ministro 

disse: o que vocês querem para o município de Flores da Cunha? Pra que ficasse marcado, né? E 

aí nós se olhamos, né, sentados na sala do ministro, e aí nós cochichamos, né, Prefeito, qual 

seria. Nós sabíamos que a casa da cultura já tinha recursos vindos de outras emendas e que era 

mais fácil captar os recursos do que a estrada velha, né? Estrada velha que agora, logo, logo, vai 
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se chamar São Cristóvão, estrada São Cristóvão, que vai interligar Caxias do Sul, com o 

Vereador Éverton, né, que está providenciando o projeto. E aí nós solicitamos, até pelo valor 

dos..., do montante, né, daquela obra. E ele bateu na perna assim do Prefeito e disse: pode contar 

comigo. E, desde aquela época lá, nós anunciamos, né? Tem notícias, reportagens e sempre 

éramos cobrados, né, nesta Casa, no..., ainda mais eu que resido no..., naquela banda, né? 

Aquelas bandas. Éramos cobrados então para estes recursos. Muitos achava, ah, veio o dinheiro, 

gastaram o dinheiro e não..., não investiram na estrada velha. Não! O dinheiro ele está disponível 

a partir da votação do projeto na Câmara, na noite de hoje. A partir de quinta-feira que ele foi 

disponibilizado e o Prefeito enviou pra Casa o projeto, em sessão extraordinária, na noite de 

hoje. Então pra contemplar também, né? Ver quanto é importante nós..., falava aqui o Vereador 

Clodo, do prefeito de Farroupilha, né, que ele colocava lá que foi em sete anos, é mesma época, 

né, ele fez 50 quilômetros de asfalto, Farroupilha, nós vamos fechar em 102, 103 quilômetros, eu 

acredito, no encerramento do mandato, né, Prefeito? Então pra terem uma ideia da 

proporcionalidade do que Flores da Cunha fez, comparado a Farroupilha, que nós somos o quê? 

Um décimo de Farroupilha, né? Um sexto da população, né? Então o quanto se faz em obras. E o 

quanto é importante, Clodo, o bom relacionamento do executivo com o legislativo. Nós tivemos 

aí, Caxias do Sul foi um exemplo, que não tinha relação executivo-legislativo, perdeu o mandato. 

E o Prefeito Claiton fala hoje na entrevista, quem leu o Pioneiro, lê o Pioneiro, né? É amigo da 

gente, né, Prefeito? Sempre que fomos lá, fomos bem recebido, ele vinha aqui, era bem recebido, 

né? Assim como a Fran, né, sua esposa. Na última inauguração que fizemos ali em São Valentin, 

ele estava conosco, né? Então o bom relacionamento. E ele reconhece que ele não tinha um bom 

relacionamento, né, com a Câmara e ele, até, hoje, ele disse: não, eu não vou mais participar, vou 

cuidar da medicina e não é pra médico a profissão. Ele quis dizer que ele tem que se preocupar 

com aquilo que ele sabe fazer. Então ele disse que até estava de alma lavada até, né? Pra não 

estar dando continuidade. Mas fica uma marca, né? Fica uma marca e ninguém gostaria. Então o 

bom relacionamento que a Câmara tem, ou o Executivo com a Câmara, com os Vereadores, os 

Vereadores para com o Executivo é fundamental. Fundamental pra quem quer que o município 

cresça cada vez mais. Nós estamos vereadores até 31 de dezembro. Depois vai mudar! Mudou na 

legislatura passada, eu fui o remanescente, né? Mas mudou! Então vai mudar de novo? Vai, né? 

Então o quanto é importante nós, enquanto estivermos ocupando, né, Presidente, a..., a cadeira 

nesta Casa, tivermos poder de voto, fazendo sempre o melhor e elogiar Flores da Cunha, pelos 

seus 96 anos (Interferência do Presidente: para concluir) de emancipação política, no dia de 

ontem. Obrigado! 

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

Nesse momento, peço licença a todos, transfiro a Presidência dessa sessão ao Vereador Vice-

Presidente, para fazer uso do Grande Expediente. 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Então com o tempo de 15 minutos, Vereador João 

Paulo Tonin Carpeggiani. 

VEREADOR JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Senhor Presidente; Prefeito 

Municipal Lídio Scortegagna, prazer recebe-lo na noite de hoje; Caros Colegas Vereadores; 

cumprimento, novamente, a nossa Colega Claudete, de volta da sua licença saúde; convidados, 

plenário basicamente cheio hoje, é uma satisfação tê-los todos aqui nesta noite. Senhor 

Presidente, alguns assuntos me trazem a esta tribuna. Talvez, o principal deles, na data de hoje, 

certamente, os 96 anos do nosso município. Hoje, pela manhã, Prefeito, estávamos juntos aí na..., 

estávamos na..., hasteando os pavilhões, aqui na frente, no passo municipal e, certamente, foi 

uma comemoração, vamos dizer, um pouco diferente das demais, muito mais..., menor e modesta 

do que a gente costumava celebrar na semana..., na abertura da semana do município, em virtude 

da situação a qual todos nós passamos, não só Flores da Cunha, mas o cenário mundial como um 

todo. Mas é importante enaltecer os 96 anos da nossa cidade, da nossa cultura, dos nossos 

munícipes, da nossa população, que, mais do que nunca, este ano provou o seu valor, como diz, 

né, o nosso hino, sua força, sua determinação, sua garra. Que, em momentos de dificuldade, é 
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que se colocam a prova, né, todas, em todas essas adversidades o que as pessoas podem fazer, 

não só por elas, mas pela sua comunidade. E Flores da Cunha provou ser uma comunidade forte, 

aguerrida, né? Sempre batalhando pelos seus interesses em uníssono e a despeito de qualquer 

pandemia, de qualquer confusão que esteja acontecendo, que, muitas vezes, nós não sabemos 

como agir, são dias novos, são adversidades e, certamente, o nosso munícipe aí ele foi..., será 

capaz de superar essa barreira, mais essa adversidade que se coloca no nosso horizonte. Juntos, 

sempre pensando em conjunto, né, Prefeito, o Senhor sempre coloca essa situação, que nós 

somos mais fortes e, certamente, a gente unindo forças, nós superaremos esses momentos de 

dificuldade. O que se avizinha, digamos, nos próximos dias, eu costumo sempre compartilhar 

algumas informações com os mais próximos e busco informação de qualidade, no sentido de 

criar o hábito de leituras com fonte. Eu acho que isso é fundamental para formação do..., né, 

Vereador Jatir, pra gente ter o nosso..., o discernimento, né, e sempre ponderar as duas faces, né? 

Mas eu..., eu tenho um amigo muito próximo, que eu trabalhei com ele, inclusive, ele é um 

matemático e ele presta assessoria, inclusive, pro jornal Pioneiro, por diversas vezes fez uma 

leitura brilhante, assim, de gráficos e informações. É um gênio, verdadeiramente dizendo, sem 

falsa modéstia. Mas ele é uma pessoa que sempre, no decorrer das suas previsões, analisando 

fatos, somente números, não é questões ideológicas, de esquerda ou direita, muito pelo contrário, 

analisando tal qual o cenário se apresenta. Em todos os momentos, ele sempre dizia, nas suas 

colocações, que nós agora enfrentaríamos a pior fase da disseminação da pandemia. Não só pela 

questão do clima, do inverno, que se avizinha, mas, também, pela curva que agora..., tão..., a tal 

famigerada curva que todo mundo fala em achatar a curva, mas que, pela análise dele dos 

números, é que agora subiria-se a lomba, Prefeito! Agora que nós estaríamos em franca 

ascensão. E é comprovado pela apresentação dos números dia após dia, né? Existem inúmeros 

casos que já se colocaram, que serão colocados e haverá um aumento sim exponencial. Todos os 

grandes pesquisadores dizem que a população ela ficará exposta até os 70%, 80, que é o índice 

de disseminação que qualquer pandemia, qualquer vírus ele..., ele costuma chegar nesse nível pra 

que nós possamos criar a nossa imunidade, que a população esteja imunizada por completo. E na 

análise que ele fazia e provavelmente ela será alcançada, trata-se do final deste mês maio e até 

metade do mês de junho, talvez, a gente esteja passando na..., chegando lá no cume, na parte 

mais grave dessa situação toda. A situação não é, acredito, o quanto de nós não passaremos por 

adquirir este..., este vírus, mas sim quando. Falo, pessoalmente, por, na minha família, muitos de 

vocês já saberem, estamos passando por este momento exatamente agora. É uma situação 

adversa, muitas vezes, a gente não sabe como agir. Graças ao Pai Celestial, nada de ruim 

aconteceu, mas não estaremos livres, infelizmente, meus caros amigos, Colegas, em algum 

momento, o nosso seio familiar, os nossos conhecidos, os nossos colegas, os nossos 

funcionários, colaboradores, enfim, alguns deles poderão ser atingidos e é importante que nós 

tenhamos os mecanismos, os subsídios para que possamos atenuar da melhor forma possível, 

Prefeito, isto. E vejo com muita esperança os dias que estão por vir, prova disso, a notícia que foi 

vinculada, que trata-se tal qual me baseei apenas em números e estatísticas, mencionando a 

pesquisa do meu amigo, é o que trago hoje, adiantado pelo Presidente Scarmin, na notícia que 

pegou todos de surpresa, certamente, inclusive, a Administração Pública, no sentido de Flores da 

Cunha ser uma das cidades menos vulneráveis do país. Dentre 5500 municípios no país, Flores 

da Cunha ocupa na quarta posição. Quer dizer tudo, quer dizer nada? Eu acho que é uma 

referência boa, porque não se trata tão somente da questão simplista, a visão míope de dizer, ah, 

o município não tem um leito de UTI e estamos todos a beira do caos, a mercê da..., do 

pandemônio, né? Não, muito pelo contrário! É um estudo muito importante porque ele avalia 18 

indicadores distribuídos em cinco grades pilares. Dentre eles, população vulnerável 32%, que diz 

desde a faixa etária, índices de comorbidades, né, quem tem sobrepeso, hipertensão, que são 

geralmente associados às mortes, né, na mídia, a economia local, o desempenho da economia é 

bastante importante, Prefeito, com peso de 11% e aqui, talvez, o mais..., o ponto crasso, que é a 

estrutura e a organização do sistema de saúde, o maior. E aqui, certamente, esse quarto lugar é 

respaldado por um orçamento que, no ano passado, atingiu praticamente 22% da receita, né, 
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Prefeito, do orçamento. E, hoje, o acumulado do ano, já 19,2% do orçamento aplicado 

diretamente pra..., pra saúde. São..., okay, então, corrigindo, até 20%. Então são valores muito 

além do que a..., o mínimo do que a..., que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela exige do 

administrador público e, além disso, a capacidade fiscal da Administração Municipal. Então é o 

poder de investimento e o comprometimento de receita. Ao comprometer somente 36% no ano 

anterior com a folha, Prefeito, certamente, sobram recursos pra investimento, servem recursos..., 

sobram recursos até pra poder atrair crédito. Hoje nós temos também, graças a..., a um bom..., 

boa visão e a gestão, Prefeito, o comprometimento com empréstimos ele é pífio, muito pequeno, 

ao passo que muitos municípios têm bastante..., bastante parcela da sua receita comprometida 

com..., com empréstimos. Graças a Deus, também não..., não dispõe..., a gente não dispõe no 

nosso município dessa situação. Então é uma série de fatores que nos colocam, certamente, neste 

quarto lugar. Não é de graça. É importante que se coloque. E, mesmo dentro da nossa região, 

analisando as nossas cidades vizinhas, a gente está, certamente, numa..., numa situação 

privilegiada, em primeiro lugar no estado. Perto de nós está exatamente Farroupilha, que foi 

comentada antes, em terceiro lugar, Carlos Barbosa em quarto, Garibaldi em sétimo. Temos, 

também, Antônio Prado 13º, Caxias do Sul 15º, Nova Pádua 23º, São Marcos 31º. Então, 

certamente, eu acho que é..., é salutar pra nossa população saber que, em meio a tantas notícias 

ruins, uma notícia boa vem em muito bom momento, além, talvez, de ser a melhor notícia de 

todas, que, até agora, nós não tivemos nenhum óbito no nosso município. E isso, certamente, é 

algo que nos deixa aliviados, o sistema fica, de saúde, aliviado. Nós sabemos que, até o 

momento, nós não teremos esta sobre..., sobrecarregamento do sistema de saúde, que a gente vê 

em Manaus e é tão triste, Fortaleza, São Paulo, covas e covas e mais covas e realente ainda bem 

que estamos numa situação muito privilegiada, não só a nível de país, mas também a nível de..., 

de estado. Nesse mesmo interim, eu acredito que também nós precisamos olhar pra frente, nós 

precisamos nos preparar pra volta, paulatina, de todas as atividades, comércio, indústria, de todos 

os serviços. E penso que o Governador no seu..., como já falei na semana passada, com o seu 

modelo de distanciamento controlado, na minha humilde opinião, é uma decisão acertada. É um 

estudo baseado em números. São..., tem um ponto de reflexão, tem início, meio e fim e, na 

minha visão, está correto. Eu acho que tem um objetivo lá na frente, com todas as..., os 

ponderamentos que poderia se fazer. Acerca da administração dele, acredito que está acertado. 

Tanto que o Ministério de Saúde está utilizando muitos dos números desenvolvidos pelo estado, 

pela Secretária Arita Bergmann, se não me engano, o nome dela, né? Também uma pessoa 

superponderada, sempre escuto ela na rádio Gaúcha, nas entrevistas dela. Certamente, eu acho 

que nós estamos no momento certo. Pouco a pouco, retomando as atividades, com 

responsabilidade. Se tiver que voltar atrás, voltando. Não tem problema nenhum. Muitas vezes, 

nós iremos errar. Certamente, aqui ninguém está julgando ninguém, mas são modelos que devem 

ser testados à medida que eles são colocados à prova. Como aconteceu no município também, 

né, Prefeito? Nós temos que ir adequando, conforme a realidade local. E acredito que estamos no 

caminho certo, pouco a pouco. Então o estado também é muito importante vermos que temos 

apenas 120 óbitos, se não me engano, até o dia de ontem, algo próximo disso. Perto das outras 

realidades no país, certamente, é um privilégio nosso. Certamente! Então, da minha parte, era 

isso. Queria deixar essa mensagem positiva a todos e que tenhamos uma ótima semana, tá? 

Muito obrigado! 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Retorno a condução dos trabalhos ao nosso Presidente 

João Paulo Tonin Carpeggiani. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Agradeço o Vereador Éverton 

Scarmin. Encerrado o Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco minutos para 

organização da pauta da Ordem do Dia. (Intervalo) 

Antes de procedermos com a Ordem do Dia, peço licença a todos os Colegas Vereadores, ao 

público e, desde já, cedo a palavra ao nosso Prefeito Lídio Scortegagna para sua manifestação. 
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PREFEITO MUNICIPAL LÍDIO SCORTEGAGNA: Muito bem! Muito boa-noite a todos! 

Cumprimentar o Presidente, João Paulo Tonin Carpeggiani, Vereador; cumprimentar os Nobres 

Vereadores, a Vereadora; pessoas que nos prestigiam, hoje, em grande número. Eu ouvindo antes 

aí, parece que são todos pré-candidatos. Isso é um bom sinal, isso significa de que a política ela 

está bem encaminhada, né, que estamos com pessoas que pretendem ocupar esses cargos que 

vocês ocupam hoje, Vereadores. É uma satisfação muito grande nós estamos aqui. Embora o 

momento faça com que..., exija um pouco mais de isolamento por parte de todos nós, mas em 

momento nenhum nós deixamos de fazer as nossas obrigações e hoje vim aqui falar, 

especialmente, sobre o projeto que logo mais será votado e apreciado pelos Nobres Edis, relativo 

ao projeto de pavimentação asfáltica da estrada velha. Foi, como o Fera relatou, e ainda, naquele 

dia, nós almoçamos com o ministro, tivemos o privilégio de comer um galeto, massa e polenta, 

no ministério e tivemos coroado todo esse trabalho, com a autorização do Ministério de 

Desenvolvimento Regional para que a gente comece e execute o processo licitatório e encaminhe 

para eles fazer a análise, como todos os projetos o são. É importante que se diga que, talvez, a 

Administração Pública Municipal, pela..., uma das primeiras vezes, fez um projeto executivo de 

uma obra, com todos os seus pilares e fundamentos que a lei exige. Então hoje fiz questão de vir 

aqui e trazer, também, um pouco das notícias do que nós estamos fazendo no enfrentamento da 

pandemia. Ficamos felizes com a notícia e a pesquisa que foi desenvolvida através do grupo 

Votorantim, na revista Exame, que foi publicada. É importante que se diga e se compartilhe tudo 

isso com toda a comunidade de Flores da Cunha. Não me canso de dizer de que a gente tem o 

respeito de toda a comunidade, que tem o comprometimento, melhor dizendo, de toda a 

comunidade e é isso que faz a diferença em momentos como agora. Agradecer, também, o apoio 

sempre prestativo do Poder Legislativo, que a grande maioria das decisões elas foram tomadas 

com o aval e a participação do Legislativo e todas as mudanças também é consultado um grupo 

de pessoas que acabam fazendo também o trabalho. A sábia..., as mais sábias palavras que eu 

ouvi até hoje de todo o evento da pandemia foi de um médico, que ele usou a seguinte expressão: 

tudo o que a gente fizer, está certo e, tudo que a gente fizer, também pode estar totalmente 

errado. Totalmente certo, ou totalmente errado. Diferente do que se faz dentro de uma sala de 

aula, minha querida professora e quem nos prestigia, se tem um livro, se tem uma cartilha que se 

segue. Ninguém passou por o que nós estamos passando, Solange! Ninguém passou! Então em 

momentos que a gente teve apertos, em que a gente sofreu muitas pressões, eu queria 

compartilhar com todos vocês, nesses momentos difíceis, dizer de que, antes ouvia, não lembro 

direito de quem que falou, que muitas vezes a gente é julgado. Precisa sair um pouco desse 

patamar, que muitas vezes vocês também são submetidos pela comunidade, de dizer isso está 

certo, isso está errado, o culpado é esse, o culpado é aquele. Nós, homens públicos, precisamos 

tirar um pouco esse peso de transferir responsabilidades e passar a dizer, não, nós fizemos parte, 

ou da solução ou do problema, nós estamos juntos. Eu sempre disse, desde o início, que nós só 

passaríamos por isso que nós vamos passar, todas as previsões, meu Caro Presidente, todos os 

dias elas mudam. Então quase que todos os dias tem teorias novas. E o que eu sempre digo e 

deixo sempre a marca, gostaria de refletir com vocês, que se procure passar adiante, que se 

desliguem um pouco os celulares, que se passem e se repassem menos mensagens. Há poucos 

dias atrás, eu recebi uma mensagem de que, até vou me permitir de relatar a vocês, de que estão 

querendo derrubar o Presidente da República, Bolsonaro, por quê? A rede Globo e três são os 

motivos. Acredito que alguns tenham recebido. Porque ele quer cobrar não sei que imposto, dois 

impostos que ele quer cobrar e o terceiro que ele quer cobrar é 260 milhões de ICM. Presidente 

da República não cobra ICM de ninguém. Quem cobra ICM é o Estado. Pra verem então quantas 

bobagens, e quantas notícias, e quantas..., enfim, que ficam falando. E isso não pode contaminar 

a gente! Porque eu sempre digo que nós conhecemos, eu tenho o privilégio de conhecer a casa de 

vocês, conheço toda a nossa comunidade e é o que faz a diferença em todos nós. Talvez isso que 

a gente deva manter, que é esse respeito. Que sempre tive com o Poder Legislativo, vocês têm 

como Poder Executivo, recebo a todos e é um privilégio muito grande estarmos aqui, 

compartilhando, todos os dias, notícias, sejam elas boas ou ruins. Assim, com certeza, nós 
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passaremos por tudo isso com uma facilidade ainda maior. Agradecer esse espaço, dizer de que 

nós estamos lá atentos a algumas mudanças, estamos aguardando, ansiosos, principalmente na 

área educacional, que deve..., foi anunciado na semana passada, um novo decreto e o regramento 

para as escolas, sejam elas públicas ou privadas, escolas de todos os tipos, cursos, acreditamos 

que essa semana nós devemos ter notícia nova do Governo do Estado, que também passa por isso 

como algo que é novo, enfim, mas que é importante nós mantermos a unidade. E esse é o 

momento ideal pra se construir algo diferente em toda a nossa sociedade. Mas, desde já, estou 

aqui para parabenizá-los, levar o nosso carinho, o nosso afeto e dizer que 96 anos de história 

deve ser comemorado. Nós fizemos a comemoração de forma diferente e essas notícias que 

acabam vindo aí, fazendo com que o nosso município ele consiga sim receber esses recursos. Já 

fomos questionados e, de antemão, já quero antecipar o porquê que não se utilizaria esses 

recursos para instalar uma UTI, porquê que não se faria, enfim, leitos no hospital, porquê que..., 

é importante que se diga, projeto de 2018, contrato assinado de 2018, emenda de recurso 

destinado, que bom que ela venha, torcer para que a gente consiga fazer todos os prazos, todo o 

processo num curto espaço, já assine a ordem de início e se comece essa obra. Existe uma 

preocupação, meus queridos Vereadores, todos eles, vai terminar a obra, Prefeito? Você vai 

conseguir terminar? Tem novo mandato. A gente administra Flores da Cunha não por quatro ou 

por oito anos, administra Flores da Cunha pra que ele possa dar continuidade. Se nós 

concluirmos, ótimo! Se não, vai ter alguém que vai nos substituir, Pedro, vai ter outros 

vereadores, quiçá vocês se reelejam, quem sabe quem vai ser o prefeito, mas a obra ela vai ficar 

para Flores da Cunha e é isso que a gente quer. Então a vocês, mais uma vez, Presidente, o nosso 

muito obrigado! Todos os Vereadores que se sintam muito à vontade, sempre que tiverem 

dúvidas. Alguns a gente recebe com frequência, outros nem tanto, mas nós estamos lá à 

disposição, sempre trabalhando para o melhor do nosso município. Queria deixar essa mensagem 

e, também, pedir licença, Presidente, para me recolher. Afinal, depois, tenho outro compromisso. 

Agradecê-los, dizer que tenham um bom trabalho, sucesso e que nós possamos estar sempre 

juntos, nos momentos das inaugurações e nos momentos difíceis, como esse que a gente tem 

contado. Muito obrigado! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Desde já, agradecemos a presença 

do Prefeito Lídio Scortegagna, sempre cortês e disponível a esta Casa Legislativa, deixamos 

sempre as portas abertas pra que assim o faça suas visitas quando quiser. Desde já, então nós 

passamos à 

ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei nº 018/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor 

de R$111.200,00”. 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: O projeto está em discussão. 

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

especial aqui também a Solange Sonda, né? Que muito ajudou, né, frente à coordenadoria da 

saúde do estado, por três..., por três períodos, né? Três governadores que passaram e, sempre que 

se precisava alguma coisa, ela estava sempre pronta, né? Fim de semana, qualquer horário, 

sempre nos atendia então pro encaminhamento de pessoas aqui do município de Flores da 

Cunha, da nossa região. Esse Projeto de Lei nº 018 eu pedi urgência urgentíssima a semana 

passada, ele foi aceito, que, na verdade, são a abertura de um Crédito Adicional Especial de 

R$111.200,00. É um crédito que aonde o município foi contemplado com a represa aqui do rio 
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das Antas, né? A..., isso, né? A Ceran, né? Foram apresentados, através da Secretaria de 

Educação, projetos e a Ceran avaliou os projetos e contemplou o projeto de Flores da Cunha. 

Então nós precisamos abrir a rubrica pra aplicar, depois, pra ter esses recursos, né, dentro dessa 

rubrica. Depois, vocês vão ver os esportes, em turno contrário, nas escolas do município de 

Flores da Cunha. Então favorável, né, porque são recursos também que vêm da iniciativa 

privada, da Ceran e para o município de Flores da Cunha investir na área de esporte e lazer. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam. Gostaria também de agradecer, né, a empresa 

Companhia Energética Rio das Antas, a Ceran, que tem sido muito parceira, não só do município 

de Flores da Cunha, mas dos municípios da região e das escolas. Várias escolas do nosso 

município já inscreveram projetos em anos passados e foram contempladas. Recursos já 

utilizados no nosso município. Então, mais uma vez, né, a Ceran destina a Flores da Cunha 

R$111.200,00 (cento e onze mil e duzentos reais). Bem-vindos, num momento como esse! Claro 

que aplicados, eles serão destinados ao atendimento dos alunos da rede municipal de ensino, no 

contraturno aos alunos, no momento que nós estamos vivendo, possivelmente eles sejam 

aplicados no decorrer deste ano, né? Não neste momento, mas é um recurso que é bem-vindo, né, 

e que nós só temos a agradecer a todas as empresas, não só a Ceran, mas outras também que 

destinam recursos para o desenvolvimento do esporte e lazer e de outras entidades no nosso 

município, na nossa região. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente. Boa-noite, também, aos Colegas 

Vereadores, comunidade que se faz presente. Este projeto então em discussão, que abre este..., 

esta rubrica para estes 11..., R$111.200,00 (cento e onze mil e duzentos reais), para ser investido 

no projeto esportivo aqui no nosso município. Então eu sempre digo que, quando a gente fica 

sem, muitas vezes, a gente valoriza e dá o devido valor para as coisas. Então a gente vê aí, 

principalmente, os nossos..., as nossas crianças muitas vezes restritas a estas atividades físicas, 

então vejo com bons olhos para que se estabeleça cada vez mais projetos e fica aqui também uma 

observação que, talvez, o próprio Líder de Governo possa transmitir, na elaboração do projeto 

licitatório, do processo licitatório se preveja já algumas cláusulas relacionadas à pandemia, para 

que este projeto também possa ser absorvido e realizado com o máximo possível de efetividade 

aqui no nosso município, visto que talvez tenhamos uma extensão do contato físico 

principalmente, né, um pouquinho maior para que seja viabilizado ao máximo então este 

investimento que vem em muito boa hora para o nosso município, Senhor Presidente.  

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Obrigado, Senhor Presidente; Nobres Colegas, 

aos senhoras e senhores que nos prestigiam nessa noite. Eu sou amplamente favorável a essa 

abertura dessa rubrica para que possa receber esse valor dessa empresa que tem contribuído em 

nosso município de forma diferenciada. Nos últimos anos a gente tem acompanhado por esta 

Casa aqui, os valores e os trabalhos que eles têm feito de forma, na parceria com o nosso 

município e outras ações bem interessante, como a Nobre Colega Vereadora Claudete comentou. 

Vejo de extrema importância porque o município ele não parou, né, ele não pode parar. Nós 

temos que ter planejamento, nós temos que ter recurso e com certeza, como o Vereador César 

falou, é preciso alguns cuidados e esses cuidados custam dinheiro, né, custam dinheiro. Então é 

importante que todas as atividades do contraturno pros nossos alunos que vão estar estudando 

tenham essas atividades e com todos os devidos cuidados para serem desenvolvidas essas 

atividades na área esportiva. Então isso mostra que o nosso Município tem planejamento, que o 

nosso Município precisa de recurso, é bem-vindo esse recurso. E nessa noite, nós aprovando esse 

recurso aqui, eu me sinto muito bem, porque nos últimos dias nós praticamente aprovamos aqui 

recursos só pra saúde. Então vem em boa hora, Senhor Presidente. Eu sou extremamente, 

positivamente favorável à abertura desse crédito.    

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu também quero dizer que 

sou favorável a esse projeto. Primeiro quero louvar a iniciativa da Secretaria de Educação de 
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elaborar um projeto e mandar. Se não tivesse sido feito o projeto, nada disso estaria acontecendo, 

né? Então é o que a gente sempre fala aqui, dinheiro sempre tem, sempre está à disposição para 

as, município, para as entidades que tem os bom projetos. Então mais uma vez aqui foi 

demonstrado um projeto interessante, que vai, vai compreender, vai atender a várias crianças do 

turno inverso do, da, do horário de estudo. Vem em muito boa hora, o município carece desses 

investimentos também na, no turno inverso. Então eu quero aqui agradecer primeiro à 

Companhia Energética Rio das Antas, a Ceran, né, por destinar essa verba e, também, a 

Secretária de Educação, por ter a iniciativa de encaminhar o projeto. Amplamente favorável.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas 

que nos acompanham. Também gostaria de enaltecer o trabalho da Secretaria da Educação, pela 

importância do projeto, pois vislumbrar assim um novo projeto pra se tratar no esporte de Flores 

da Cunha para as nossas crianças em parceria com a Ceran. Quando se instalou a Ceran na, nas 

bordas do nosso município, no rio das Antas, nas divisas, se imaginava apenas que se gerasse 

ICM. E era bem-vindo, claro, com esses impostos. Mas a gente percebe que tem um trabalho 

social também vindo com esses recursos dessa empresa. Então a gente quer agradecer também a 

Ceran por envio desse, desse valor, que é sempre bem-vindo aos nossos municípios da região, 

outros também, acredito que outros municípios também tenha sido contemplados com, com 

valores, para que possa, possamos investir nos nossos jovens, nas nossas crianças e no nosso 

esporte. Então acreditamos que mais projetos como esse possam vir e mais empresas possam 

contribuir com o nosso município, com o nosso esporte, com a nossa saúde, com, com a nossa 

agricultura e tantos outros setores do nosso município. Então sou amplamente favorável, Senhor 

Presidente!  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, então a Ceran, 

a Companhia Energética Rio das Antas, ela, ela ganha seus recursos, né, de uma forma meia 

curiosa para todos aqui, a energia é vendida para o Uruguai. Então a energia que é gerada no rio 

das Antas ela é toda ela vendida para o Uruguai, né, então. Mas na contrapartida, lá no momento 

em que foi construída as hidrelétricas, porque são três, ela tinha uma contrapartida para os 

municípios aonde esses rios circundavam em estar promovendo melhor atividade sociais nos 

seus municípios, né? Então a gente sabe que no início do ano ela abre os programas, né, para que 

as escolas inscrevam seus programas, seus projetos para o ano, para que o município, os 

municípios também inscrevam os seus projetos e, né, e dessa, dessa vez é mais uma dessas, em 

que o Município inscreveu o projeto para atividades esportivas e foi novamente contemplado. 

Então, né, uma curiosidade que de repente muitos aqui não saberiam, mas a energia ela é vendida 

para o Uruguai, mas estamos aqui, hoje, usufruindo desses, desses recurso, além do ICM que ela 

gera já para o Município, né, ela ainda tem uma contrapartida social, que é um comprometimento 

que teve lá no início da, antes das suas atividades no rio das Antas. Então somos totalmente 

favorável, Senhor Presidente.  

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

Vereadores que forem favoráveis a esta proposição permaneçam como estão, os contrários que 

se manifestem. (Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 018/2020 aprovado por unanimidade. 

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”. 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. 
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: A palavra está à disposição dos 

Colegas Vereadores. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Senhor Presidente, é mais uma rubrica que nós 

estamos abrindo aqui e vem em boa hora com certeza, né, com a queda de arrecadação do 

Município. E todos os investimentos que são necessários e importante para o hospital nós 

estamos recebendo nesses dias, oriundos de Governo Federal, através dos nossos deputados. Esse 

é diferente, ele vem do Estado. Então isso nos anima, né, nessa noite a aprovar mais um projeto 

nesse, neste canal, pra que nós possamos ter esse recurso e repassar ao hospital. Então o que é 

interessante nesse projeto é que vem do Estado, né? É pouco? É! Claro que é pouco. Mas é 

necessário e importante que todo o recurso que venha seja bem gerido, como tem sido pelo nosso 

hospital, principalmente no não uso, né, apenas para a manutenção e não uso em vidas no nosso 

município. Sou, sou favorável à abertura desse crédito, Senhor Presidente. Obrigado!  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, (ininteligível) esse 

projeto também, pedi urgência urgentíssima na semana passada, porque nós havíamos 

combinado que todos os recursos que viessem pra, para o hospital a gente sempre votaria na 

semana subsequente, né, à entrada do projeto. Então é um, é uma emenda estadual da Deputada 

Fran Somensi, esposa do, do prefeito Claiton, né, que sempre que vem a Flores da Cunha é uma 

pessoa que sempre agrega, né? Estivemos participando juntamente no jantar ali na, no União, 

aonde ela colocou os projetos que ela tem levado, né, para o nosso município e para a região, 

através, claro, do Nando, o Nando Rosa, que era suplente de vereador desta Casa, o 

Republicanos, que também é assessor parlamentar dela, né? E então são poucos os recursos que 

nós recebemos do Governo do Estado. Esse é um dos poucos que eu votei até hoje aqui, né, que 

vem recursos do Governo do Estado para o Município. E vem em boa hora, são setenta mil reais 

que vai pro hospital. O hospital já recebeu nesse ano mais de dois milhões e trezentos mil reais, 

está no informativo, né, do Executivo Municipal, e com recursos de todas emendas, de entidades, 

né, Centro Empresarial, pessoas particulares, empresas, então pra passar. O hospital ele está 

praticamente vazio, mas ele tem uma despesa mensal, tendo paciente ou não tendo, mais de um 

milhão de reais, né? E então é muito importante nós estarmos preparados e para as necessidades 

primordiais, né, para salvar vidas no nosso município. Então sou totalmente favorável a esse 

projeto.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Novamente é uma alegria poder estar 

aqui apreciando um projeto que vem de encontro ao melhoramento da nossa saúde. Agradecer, 

na pessoa da Jaque e da Sandra, né, levem o agradecimento também à Fran, por ter encaminhado 

este valor aqui para o nosso Município. Então a gente sabe que o nosso hospital, através de 

algumas medidas restritivas que a pandemia vem exigindo das instituições de saúde, ele acaba 

perdendo a sua arrecadação e, mas os seus custos fixos a sua grande maioria eles são mantidos. 

Então são custos com os enfermeiros, com os médicos, com os plantonistas, todos esses custos 

eles continuam sendo gerados no hospital e a arrecadação do hospital está cada vez menor. Então 

por isso que esse tipo de projeto aprovamos aqui cem mil do senador, mais setenta, acredito, né, 

na, há poucos dias, agora mais setenta que se somam, que vem para contribuir que essa 

estatística no nosso município esteja, seja tão positiva. Então a gente vê com muitos bons olhos, 

esperamos que muitas, muitas solicitações de urgência urgentíssima venham, para que 

aprovemos mais projetos desse, dessa envoltura para a saúde no nosso município e, assim, 

possamos comemorar os bons números aqui no nosso município. Então sou amplamente 

favorável a esta proposta, Senhor Presidente.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Primeiramente eu gostaria de parabenizar esta Casa Legislativa, porque 

mesmo estando em licença, eu pude acompanhar o trabalho feito por esta Casa e, por diversas 

vezes, muitos projetos relacionados à saúde, à destinação de recursos passaram por esta Casa 

com pedido de urgência urgentíssima e foram aprovados. Então é o comprometimento também 
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desta Casa e desses vereadores com a saúde do nosso município. Antes da minha saída mesmo, 

nós, um dos últimos projetos aprovados, foi da destinação de quinhentos mil reais do Deputado 

Marlon Santos pro hospital Nossa Senhora de Fátima. Na, quando retorno, mais uma vez 

estamos aprovando um projeto de destinação, desta vez de setenta mil reais, da Deputada Fran 

Somensi, ao nosso hospital o qual também queremos agradecer. Também estaremos recebendo 

mais verbas ao hospital, do Deputado Pompeo de Mattos, que era um compromisso que tinha 

com este município e logo mais teremos a felicidade de estarmos aprovando este recurso 

também. Então todo o recurso que vem destinada à saúde do nosso município vem em boa hora, 

ainda mais agora, né, na situação que nós estamos vivendo. E nós só temos que agradecer a 

tantas, tantos companheiros que, digamos assim, amigos deste município, que lembra, né, das 

pessoas que, dos pedidos feitos pelos cidadãos florenses e sabem reconhecer, né, a importância 

que a nossa comunidade tem. Somos favoráveis, Senhor Presidente.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu também quero comentar 

em relação a esse projeto, até aproveitar pra dizer que o hospital nos repassou na última quinta-

feira, fotos do gerador que foi instalado, que foi através de uma emenda do Deputado Afonso 

Hamm e, também, um bloco cirúrgico de uma outra emenda dele então, que ele tinha repassado 

no ano passado e o hospital então teve que fazer a licitação, fez a compra e na última semana ele 

fez a instalação então de um gerador de energia e de um bloco cirúrgico, também emenda 

parlamentar. E com relação a esse projeto da Deputada da Fran Somensi, bem lembrado pelos 

colegas, acho que é uma das únicas verbas estaduais que é repassado pelo nosso Município. 

Veja, posso dizer até por falta de representantes da nossa região também, né? Nós temos poucos 

representantes daqui da serra, tanto no estadual como no federal. Então nós, uma representante lá 

de Farroupilha veio através, através do trabalho executado aqui em Flores da Cunha pelos seus 

suplentes, a sua equipe de trabalho, veio retribuir essa cidade. Então é uma verba bem-vinda, 

tomara que muitas outras possam vir ainda pro nosso município. Sou favorável.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, fazendo força aos nossos 

Colegas que se manifestaram, vem em boa hora esses recursos mesmo a gente sabendo das 

dificuldades que o Estado tem de repassar os recurso que são de direito ao hospital, por muitas 

vezes mencionado nessa Casa a dificuldade que tem do Estado honrar seus compromisso com a 

nossa instituição de saúde, a gente recebe com alegria uma emenda da Deputada Fran Somensi e 

mais ainda pelo momento que estamos vivendo. Então a gente aprovando isso, a gente sente uma 

alegria, porque sabe que o Estado com seus parcos recursos ainda consegue repassar algum valor 

para a saúde de Flores da Cunha. Então a gente é amplamente favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, nós estamos 

desde a saída da Vereadora Claudete, como ela bem disse, né, em todas sessões votando recursos 

destinados ao hospital Nossa Senhora de Fátima, né? E algumas vezes, por duas vezes foram 

feita até sessão extraordinárias. A gente sabe que o hospital ele tem um custo fixo. Aqui esteve a 

diretoria do hospital fazendo uma prestação de contas a esta Casa, né, são mais de 120 

funcionários que trabalham, colaboradores no hospital Nossa Senhora de Fátima. O hospital ele 

não é público, o hospital ele tem dono, o hospital é uma sociedade beneficente, mas é privada, 

ele não é público, mas quando se refere em saúde, o Município tem que dar sempre prioridade, e 

é isso que se faz. Então agradecer à Deputada Fran Somensi, aqui representada pela Jaque e pela 

Sandra, né, levem o abraço ao Nando também. E nós temos que reconhecer e agradecer a essas 

pessoas que também tem o carinho e a sensibilidade de estar auxiliando o município de Flores da 

Cunha. Vamos estar acredito que ainda por muito tempo aqui, nesta Casa, discutindo e 

aprovando e destinando recursos para o hospital, né? Tomara e somos otimistas, como diz o 

Fera, somos muito otimistas que não tenhamos nenhum óbito, que não, não tenhamos a 

necessidade de utilizar aqueles leitos, né, os respiradores e ventiladores, tomara que todas as, 

tudo que a gente aprove e repasse ao hospital Nossa Senhora de Fátima esteja como estamos 

hoje, neste momento, né, Presidente? Então somos totalmente favoráveis e vamos estar cobrando 

novamente e sugiro aos Colegas, né, vou estar cobrando dos nossos deputados estaduais, porque 
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agora eles também têm emendas, né, emendas parlamentares e podem estar destinando ao nosso 

município.  

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

Vereadores que forem favoráveis a esta proposição permaneçam como estão, os contrários que 

se manifestem. (Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 023/2020 aprovado por unanimidade. 

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

de ordem! Invoco o artigo 141 do Regimento Interno ao Projeto de Lei 025/2020.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Do que se trata e qual a 

justificativa? 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Ele autoriza a abertura de um crédito adicional especial no 

valor de R$46.691,00 (quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e um reais). Na verdade são, é 

um superávit financeiro dos recursos do saldo do auxílio financeiro do MEC, do FNDE, né, do 

código de vinculação. É um exercício que acabou sobrando em 2019, então pra não devolver pro 

Governo Federal esses recursos, a escola fez, a Secretaria de Educação fez um projeto para quê? 

Para investir na escola Santa Teresinha, lá no bairro São José, para aquisição de equipamentos lá 

para a escola, né? Então instalação de um parquinho e mais outros equipamentos. Então pra nós 

não perdermos o prazo, né, que agora foi liberado, então a Secretária de Educação pede que o 

quanto antes nós aprovarmos, né, ganhamos tempo pra não ter que perder os recursos aqui a 

pouco por, pela morosidade. Então solicito urgência urgentíssima ao Projeto de Lei 025/2020.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Perfeito! Obrigado, Vereador! 

Pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de Lei nº 025/2020 está em discussão. (Nenhuma 

manifestação). Pedido de urgência está 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 025/2020 aprovado por unanimidade.  

Desta forma, encaminho este projeto nº 025 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Final; para a Comissão de Finanças e Orçamento; e para a Comissão de Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos; além de encaminhamento do Projeto de Lei nº 021 e 

022/2020 para a Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos, agora, às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

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

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Muito obrigado, Senhor Presidente. Mais uma 

vez uma boa noite aos Nobres Colegas; Vereadora Claudete, seja bem-vinda, bom retorno a essa 

Casa; aos nossos, aos funcionários desta Casa, assessores, a todos que nos prestigiam nessa 

noite, temos bastante pessoas aqui. E eu quero parabenizar a todos que já estão se inteirando dos 

assuntos do município, né, é importante. Em especial, nosso querido amigo Jatir Mosquer, ex-

vereador, suplente de vereador, está louco pra assumir aqui, né, Jatir? Isso aí, Jatir! Vai lá! 

Chegando lá! É meu suplente, né? Trabalhamos junto aí, defendendo ideias para o nosso 

município, né, projetos para o nosso município e é assim que tem que ser, né? A todos que estão 

aí, se colocando à disposição, desde já, meus parabéns! À Sandra, nossa suplente de conselheira 

tutelar e nós temos que lembrar também aí que dia 18 de maio é o dia de, nacional de combate ao 

abuso de exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Então é um trabalho árduo que se tem 

no nosso município há anos, através do Conselho Tutelar, né, que nós temos um, infelizmente 

nesse momento de pandemia, as escolas fechada, Vereadora Claudete, as escolas são uma grande 

parceira nesse sentido da denúncia, porque elas trabalham com as crianças, as crianças se 

queixam com os colegas, com os professores e os professores auxiliam bastante na, nessa, vamos 

dizer assim, na, não na denúncia, mas diretamente alguns casos que existem de exploração, de 

agressão e assim por diante. E nesse momento, né, também um pouco complicado. Então a gente 

tem que ficar atento e se houver, vermos alguma coisa suspeita, temos que discar 100, discar 
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190, 180, disca o que for, né, pra nós combatermos que isso não aconteça na nossa comunidade 

cada vez menos ou cada vez menos ou nunca aconteça. Parabenizando o nosso município, 96 

anos de idade, então é uma jovem senhora, né, que está aí mostrando a qual vem, se colocando 

sempre no cenário nacional como um município pujante e diferenciado, porque tem uma 

comunidade diferenciada, que trabalha muito e que tem muita fé naquilo que faz. Quero também 

parabenizar a todos nós nessa noite, pelos projetos que nós aprovamos, projetos importantes 

principalmente..., ah não, entrou hoje, ah, vai ser depois, né, depois o do, depois vou falar ali. 

Tem bastante gente aqui que eu quero, quero cumprimentar, que a gente, a gente está vendo aqui. 

A Solange Sonda, né, Solange Sonda que está aí, né? O nosso amigo Clóvis Machado, sempre 

presente aí. Então eu gosto de, de trazer à memória o nosso querido amigo Valdecir, doutor, 

pintor da nossa cidade, sempre embelezando, né, a nossa cidade aí, trazendo com as suas pinturas 

a sua visão, né, importante. O André também, amigo André, grande amigo; Paulus também. E 

depois eu falo o resto, Presidente. Obrigado!  

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

a palavra o Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Na verdade, 

votamos o projeto ali da Ceran primeiro, vamos torcer pra que chova, né, porque a água que está 

correndo no rio das Antas, hoje, não estão gerando nada de energia, porque ela tem que deixar o 

leito normal do rio, né, e está momento delicado, né, não só aqui, mas em toda a região do estado 

do Rio Grande do Sul, né? A seca ela vem afetando a colheita e a produção de energia, né? Então 

torcer pra que isso ocorra. Hoje, lendo uma notícia muito importante, Caxias do Sul, a 

Universidade de Caxias do Sul, né, a UCS, foi aprovado o respirador que foi feito com a, um 

conjunto de engenheiros, né, que fizeram o projeto, o protótipo e a Universidade de Caxias do 

Sul então colocou à disposição a sua, a sua sede, a sua escola, sua instituição, foi aprovado então 

em humanos, a partir de hoje, o respirador produzido aqui, em Caxias do Sul. E a partir de 

amanhã, ele será instalado no Hospital Geral também, pra mais acompanhamento em outros 

pacientes. A Universidade tem condições de produzir, eu não me lembro o número, mas 

oitocentos ela vai conseguir produzir por mês. É um número bastante expressivo, com valores 

infimamente inferiores, né, ínfimas, né, inferiores aos importados da China, né, e de outros 

países, né? Então com um respirador produzido na UCS, nós certamente conseguimos, um da 

China conseguimos acho que uns trinta aqui, na nossa Caxias do Sul. Então isso é muito 

importante, né, o desenvolvimento, a tecnologia da Universidade de Caxias do Sul saindo na 

frente, né? E isso acaba ajudando não só Caxias, mas todo o estado do Rio Grande do Sul e 

outros estados também, que a demanda vai ser muito grande, eu acredito que vai ser uma 

produção em escala a partir de então, né, que está dando certo. Gostaria de cumprimentar a Jô, 

que está de aniversário amanhã, nossa servidora também da Casa. Então cumprimentar a ela, 

desejar muitas felicidades, muitos anos de vida. Depois eu cumprimento.  

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

Com a palavra Vereador César Ulian.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Mais uma vez gostaria de cumprimentar 

a todos aqui presentes, sejam todos sempre muito bem-vindos! É importante que vocês estejam 

aqui também para levar um pouquinho do que acontece aqui pra nossa população. Então sejam 

sempre muito bem-vindos! Em, pra informação assim, tanto de vocês quanto dos Colegas 

Vereadores, na última sexta-feira, juntamente com a assessoria jurídica e os demais membros da 

Comissão de Revisão do Código de Posturas atual do nosso Município, futuro Código de 

Convivência Social, estivemos fazendo a, acredito que uma das últimas reuniões, né, dando 

aquela revisada final para o quanto antes, nós esperávamos isso ainda para o final do ano 

passado, mas em função de tanto detalhe, tanta informação que temos que revisar aqui também, 

acabou se estendendo um pouquinho mais, mas está em fase de conclusão. Um Código que vai 

compilar todas as leis, que hoje muitas vezes se encontram um pouco espaçadas, então todas as 
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leis dentro de um mesmo Código pra ordenar a convivência social do nosso município. Então 

que vão desde, das vias e logradouros públicos; da poda de árvores; do saneamento de 

estabelecimentos sujeito a alto contágio, já adaptado a essa realidade de, de contaminações; dos 

costumes e da ordem pública, da poluição sonora, da circulação do transporte de passageiros, da 

invasão e depredação de logradouros e de áreas públicas tão presente no nossa semana aí, da 

obstrução de vias e de logradouros públicos, dos meios de publicidade, das normas de 

funcionamento; do licenciamento de estabelecimento, aqui já atualizado dentro da lei de 

liberdade econômica; da fiscalização orientadora em primeiro, em primeira instância, né, sempre 

orientando e não fiscalizando com a cobrança; do horário de funcionamento; das, das atividades 

dos ambulantes; da acessibilidade, seja em edifícios públicos, privados ou no transporte coletivo; 

das infrações e das penas, né, cada artigo vai ter ali a sua infração, se ela é média, grave, 

gravíssima, e depois, no final, os valores das penalizações. Então toda a estrutura do Código ele 

vai estar em títulos, capítulos, sessões e subseções. Então se eu quiser saber aí aonde que está o 

artigo que trata ali da poda das árvores, já vai estar no início ali especificado, do artigo 14 e 

artigo 15. Então vai ficar fácil de acessar, de buscar as informações, além de ser um Código que 

vai estar muito bem completo, atualizado, de fácil compreensão e garantindo ao máximo o 

convívio social no nosso município. Então posteriormente também, só pra concluir, Presidente, 

serão revogadas todas as leis, né, que estarão contidas dentro deste Código. Então a gente fica aí 

ansioso para que na maior brevidade seja oferecido à comunidade para as audiências públicas. 

Obrigado, Presidente!  

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

palavra Vereadora Claudete Gaio Conte.  

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

que ainda nos assistem. Primeiramente eu gostaria de agradecer a receptividade ao meu retorno. 

É sempre bom se sentir bem quista entre os Pares. E sabendo sempre que as discussões vão ficar 

sempre no campo das ideias e que a nossa convivência, a nossa amizade é maior que qualquer 

discussão nesta Casa. Fico muito feliz pelo retorno, mas também bastante preocupada. Retorno 

num momento bastante difícil, né, vivido pelo nosso país, questão da, da pandemia, que tem sido 

o assunto, né, das sessões desta Casa. E me preocupa muito, hoje, uma notícia muito boa, Flores 

da Cunha está em quarto lugar na posição Brasil em relação à contaminação, mas que é 

necessário mais divulgação da, nessa questão dos cuidados com relação à higiene, com a 

utilização do álcool gel, com a utilização da máscara. Nós mesmos não sabemos muito bem 

como utilizar, porque a todo momento nós estamos colocando as mãos na máscara, que não seria 

possível, levando aos olhos, mas pelo menos não contaminamos o outro se estivermos, né, com a 

máscara. Me chamou a atenção quando estava vindo a Flores da Cunha, né, num bar lotado, 

nenhuma pessoa utilizando máscara no distrito de Otávio Rocha! Então é difícil nós 

convencermos a população e não só lá, mas tenho certeza que aqui no centro da cidade. Me 

chamou a atenção, porque passei em frente ao bar. Então, e são pessoas todas idosas, numa 

situação de risco, né, então eu acho que a divulgação, né, de repente do posto de saúde com essas 

pessoas, porque é importante o cuidado com elas e com as outras pessoas também. Nós temos 

hoje, foram, são cinco contaminados em Flores da Cunha, porque todos estão se cuidando, o 

trabalho da Câmara Legislativa, do Executivo Municipal, dos agentes de saúde tem sido muito 

fortes e da população em si, mas ela precisa continuar. Se o pico ele está crescendo, né, em 

junho, nós não queremos, né, que Flores da Cunha, né, que a situação em Flores da Cunha piore 

nesse sentido. Ainda tenho um minuto. E também, eu gostaria de deixar um elogio aqui ao 

Governador do Estado, pela postura firme e coerente que ele tem administrado essa situação do 

coronavírus, porque ele tem sentido a pressão, mas ele tem segurado a onda, viu? Muito sereno, 

muito tranquilo, muito firme em todas as suas colocações, sempre baseado na questão da 

medicina, muito diferente da postura do nosso Presidente da República. Tenho que fazer uma 

pequena crítica aqui com relação ao coronavírus, a postura dele não tem sido das melhores, né? 

Essa situação toda que, não sei se é falta de coesão, falta do diálogo com os seus ministros, tem 
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causado uma situação nada agradável pro país e tirado o foco um pouco do que realmente 

importa, que é a pandemia e porque hoje o Brasil tem perdido mais de oitocentas vidas diárias e 

é um grande número. Nós nos assustávamos quando falávamos da Itália, Senhor Presidente, pra 

concluir, e nós, claro que a Itália, o tamanho territorial é muito menor que o Brasil, mas ninguém 

quer perder nenhuma vida, né? Então acho que foco tem que ser outro, tem que redimensionar. 

Não tem sido um exemplo o nosso Presidente (Interferência do Presidente: Para concluir!) na 

questão do combate ao coronavírus, Senhor Presidente.   

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Obrigado mais uma vez, Presidente! Pra concluir a minha fala anterior, quero 

também agradecer a presença do Michel Venz aí, outra pessoa que também sempre trabalhando 

na questão do município, politicamente falando. Paulinha Cavagnoli, amiga de longa data, está 

também aí se colocando à disposição, isso é muito bom. Jaque Zanella, né, junto com a Sandra 

aí, representando nessa noite o que nós aprovamos aqui, esses 70 mil que veio de um trabalho da 

nossa Deputada Estadual Fran Somensi, que tem se colocado à disposição do município, de toda 

a região, mas no nosso município, através aí do assessor, o Nando Rosa, que esteve recentemente 

aqui nessa Casa como suplente de vereador. Então vemos que realmente a ação política ela tem 

sido extremamente positiva nesses anos, não somente agora, mas em todos os anos, essa ação 

política trazendo recursos para o município que tem feito a grande diferença, colocando o nosso 

município de Flores da Cunha, para que todos saibam aqui o que eu vou falar, o município de 

Flores da Cunha e de toda a região é o município que mais investiu em, falando em renda per 

capita, de todos os municípios da região. É o município que mais investiu em recurso financeiro, 

seja na área da saúde, seja na área de infraestrutura, é o município que mais investiu por renda 

per capita de toda a região, São Marcos, Antônio Prado, Farroupilha, Bento, Caxias. É o 

município que, que investiu, investiu bastante. E isso vem principalmente, ou melhor dizendo, 

faz-se a diferença à gestão política também dos vereadores, presidente de partidos, pessoas que 

trabalham e veem o lado positivo da política, não o lado negativo, mas o lado positivo, então isso 

é importante. E nessa noite, mais um projeto nós aprovamos aqui, então é bom salientar, não 

falei isso na discussão do projeto, porque entendi que era discussão do projeto e não o falando da 

pessoa em si, que no caso a nossa Deputada Estadual Fran Somensi, ali de Farroupilha, que 

esteve presente aqui no nosso município por algumas vezes. Então isso é muito, muito bom que a 

gente tenha essa livre comunicação e trazendo esses benefício pro nosso município. Quero 

também parabenizar ao Nobre Vereador César Ulian, Presidente da Comissão de Revisão do 

Código de Posturas, juntamente com o Vereador Moacir Ascari, que no, ao longo desse tempo aí, 

estamos trabalhando, tenho trabalhado, eu faço parte também agora, nesse ano e no primeiro, né, 

a gente trabalhou, e realmente vamos entregar pro município uma revisão do Código de Posturas 

realmente muito interessante que vai valer a pena esse trabalho que foi feito. Então temos aí 

alguns dias pra entregar aqui à Casa, pra que todos possam analisar e para aprovação. Acredito 

que esse ano, né, César, a gente consegue finalizar. E o município ganha muito com isso, muito 

com isso, né, muito mesmo. Mais uma vez, Rouglan, grande abraço, sempre conosco aí trazendo 

assuntos bem interessante na página no jornal. Quero desejar a todos uma boa semana, a todos os 

Nobres Vereadores, Colegas dessa Casa e todos que nos prestigiam nessa noite. Que Deus 

abençoe a todos! E vamos lá, que o mundo não acabou, pessoal! E nem vai acabar!  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Transfiro o meu tempo ao Vereador César Ulian.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Vereador Clodo, pela cedência do tempo! Gostaria 

nesse momento de parabenizar o nosso município aí, pelos 96 anos! Eu digo mais uma vez, que 

agora, quando a gente fica um pouquinho mais isolado, a gente percebe o quanto o nosso 

município tem coisas boas, tanto belezas naturais como a nossa gente, os nossos comércio, as 

nossas indústrias, as nossas lojas, todos os potenciais que nós temos aqui no nosso município. Às 

vezes a gente precisa de uma freadinha assim pra poder perceber o quanto nós temos coisas boas 

no nosso município. Então estes anos de história com certeza estão sendo reconhecidos no nosso 
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dia a dia. Também neste tempo, gostaria de comunicar, que recebi a resposta de alguns 

requerimentos solicitados por mim e pela bancada também, um requerimento sobre o contrato 

com a Corsan, recebi na última sexta-feira, no final do dia. Então pela extensão dos documentos, 

ainda não consegui analisar, mas com certeza também ficam à disposição de todos os Colegas 

que quiserem apreciar o material. Tem alguns contratos, algumas reuniões, algumas atas que 

estão em CD, então também, se desejarem, tem salvo no computador da Rosma, e aí é só pedir 

pros assessores entrarem em contato que ela pode encaminhar. E também, recebemos a resposta 

do requerimento da nossa bancada, que diz respeito à comunidade que nos questionou sobre 

algumas horas extras, valores de horas extras de alguns servidores municipais. Sobre este 

requerimento, irei solicitar uma complementação de informações, a gente recebeu aí algumas 

informações, porém acredito que ainda não esteja totalmente esclarecido principalmente na 

questão das horas extras do mês de março. Então assim que tivermos esta complementação, 

também estaremos abordando este assunto. A gente sabe aqui pela, pelo retorno que teve, que 

grande parte deste, e eu também sou testemunha, de que muitos desses servidores estavam 

trabalhando na Fenavindima, e tive o privilégio de estar lá todos os dias, praticamente todos os 

dias de feira, e vi que eles estavam lá trabalhando. Então, mas alguns casos, eles fogem um 

pouquinho da realidade pelo valor e pela quantidade de horas, que talvez não fecharia com, 

“condizeria” com os dias de festa. Então a gente vai estar solicitando aí algumas 

complementações de informações e quando tivermos estas, estaremos prestando conta também à 

comunidade. No mais era isso, gostaria de desejar uma boa semana e uma boa noite a todos! 

Obrigado, Presidente!  

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

Presidência). Senhor Presidente, muito obrigada! Para concluir então e deixar bastante claro o 

meu posicionamento, e a crítica que fiz ao nosso Presidente da República é com relação a sua 

postura pessoal diante desta pandemia. Enquanto que o ministro e todos, né, as autoridades da 

saúde falam do isolamento social e falam da utilização de máscaras, o nosso Presidente que deve 

ser um exemplo para os seus cidadãos, ele se manifesta sem a utilização de máscara, ele 

cumprimenta, enfim, apoiadores e tudo mais. Então penso que esta postura não está de acordo 

com o que todos nós, né, estamos defendendo. Penso que a vida não tem preço, é obviamente 

que a economia é muito importante, mas precisa ver uma coesão. Então nós precisamos 

desenvolver a economia com, o ideal seria sem a perda de nenhuma vida, mas com menor 

número de perdas possíveis. Então algo tem que ser feito aí, porque eles são, né, estão aí falando 

em nome, né, do nosso país. Outra coisa que me chamou a atenção, que foi uma postura também 

penso que não, que é lamentável, é ele ter vetado o Auxílio Emergencial para os agricultores e 

seus familiares, ainda mais neste período de seca, né, que se enfrenta. Muitos municípios aí 

decretando calamidades, “emergencialidades” devido a secas e a produção que, a perda de 

produção de cinquenta, sessenta por cento da produção, e ele ter vetado, né, o Auxílio 

Emergencial aos agricultores, também algo que deve ser comentado e que é lamentável. Por fim, 

gostaria de também, nesses 96 anos de emancipação política, né, parabenizar o nosso município, 

em especial ao nosso cidadão, ao nosso trabalhador, né, ao nosso trabalhador da cidade, ao nosso 

trabalhador do interior, a todo o cidadão que com o seu trabalho, com as suas ideias e com a sua 

perseverança tem construído o município cada vez melhor para nós vivermos. Era isso, Senhor 

Presidente. Uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete 

Gaio Conte. Encerrado as Explicações Pessoais, então passamos aos Informes da Presidência. No 

meio de tantas notícias tristes desde o início dessa pandemia do coronavírus, hoje, tivemos a 

divulgação de um estudo feito pelo Instituto Votorantim, que mostra o nosso município na quarta 

posição a nível de Brasil. Flores da Cunha está entre as dez cidades brasileiras menos 

vulneráveis à covid-19. Com certeza um presente para todos nós munícipes, notícias positivas 

reafirmando que o nosso município foi prudente desde o início, tomando as precauções 

necessárias certamente para esse resultado, mas precisamos continuar com cautela e cuidados 
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preventivos para mantermos esta posição. Hoje pela manhã, participei do hasteamento das 

bandeiras, junto ao paço da Prefeitura Municipal, em comemoração à abertura da semana do 

município, juntamente com o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, secretários e o Colega Vereador 

Ademir Barp. Gostaria de aproveitar este espaço para parabenizar novamente nossa Flores da 

Cunha querida. Ontem, dia 17 de maio, completamos 96 anos de emancipação política, num 

momento tão difícil em que nem podemos comemorar com uma festa como de costume nós 

sempre tivemos. Mas fica aqui o registro do nosso carinho, o nosso orgulho por todos os 

munícipes que ajudaram e ajudam a construir a nossa história, pessoas de bem, guerreiras, 

honestas e batalhadoras, que com o seu trabalho diário constroem e desenvolvem o nosso 

município. Parabéns a todos que diariamente cumprem a sua missão, contribuindo assim com o 

desenvolvimento do município, buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio de fazer 

mais e melhor, não perdendo em vista os anseios da nossa comunidade. É com orgulho de ser 

flores-cunhense, de pertencer a esta cidade, que deixo a minha mensagem de esperança e 

agradecimento a toda a nossa gente, que trabalha para que seus filhos possam sonhar com um 

futuro melhor. Tenho muito respeito e carinho pelo povo deste município, homens e mulheres, 

que, com suas mãos, sabem valorizar o fruto da nossa terra. Faço questão de dizer que o nosso 

compromisso continua sempre trabalhando em benefício da coletividade e do desenvolvimento 

da nossa cidade. Feliz aniversário, nossa querida Flores da Cunha! Hoje também é aniversário da 

Fábrica de Móveis Florense, 67 anos de existência. Talvez é uma das mais longevas empresas no 

nosso município. Deixo aqui registrado meus parabéns a toda a família Castellan, em nome do 

Senhor Lourenço Darci Castellan, idealizador dessa empresa, e a todos que ao longo de todos 

esses anos, colaboradores, diretores fizeram parte dela. Temos muito orgulho em poder dizer que 

esta grande empresa pertence ao nosso município. Que essa estrutura de comprometimento, ética 

e excelência na qualidade persistam ao longo dos próximos anos. Flores da Cunha só tem a 

agradecer pela Fábrica de Móveis Florense fazer parte da nossa história. Também, gostaria de 

dar visibilidade a uma campanha muito interessante que foi lançada nesta semana, uma 

campanha solidária junto aos quatro digamos consulados, né, Vice-Presidente, consulado 

florense do Inter, do Grêmio, do Caxias e do Juventude, eles lançaram uma campanha, 

organizada pela rádio Amizade, com o apoio de várias entidades inclusive da Prefeitura 

Municipal, que se chama “Jogue junto com a gente contra o covid-19”. Então como funciona? 

Basicamente tem todos os supermercados, mercados participantes dessa promoção, se faz a 

compra nesses estabelecimentos e pode doar alimentos. A cada dois quilos de alimento doado, 

troca por um cupom que concorre a uma camisa autografada de cada um dos times, então do 

Inter, do Grêmio, do Ju e do Caxias. Então todos os, as pessoas envolvidas, os cônsules, né, eles 

participaram da divulgação e, desde já, deixo o convite a todos os Vereadores e, também, 

munícipes a participarem desta bela iniciativa, que pretende ajudar mais de quinhentas famílias 

carentes do nosso município com alimentos. Também, antes de encerrar, gostaria de parabenizar 

a nossa colaboradora Josefa, que estará de aniversário amanhã, dia 19 de maio. Parabéns, muita 

saúde e felicidades para a sua vida! 

Agradecendo a proteção do Pai Celestial e a presença de todos, declaro encerrada a sessão 

ordinária desse dia 18 de maio de 2020, às 20h09min.  
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