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SESSÃO 2.565 – ORDINÁRIA 

27 de abril de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 27 de abril de 2020, às 18h10min. 

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

imprensa, público presente, sejam todos bem-vindos!  

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 028/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 017/2020, que “Inclui a Atividade 2134 

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$100.000,00”.  

Ofício nº 029/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 005/2020 e conforme 

questionamentos recebidos na Ouvidoria desta Casa, informa que o material depositado junto ao 

meio-fio na rua Heitor Curra, nº 2670, que impedia o estacionamento dos veículos, foi retirado; e 

que o proprietário da rua Raimundo Montanari, nº 1347, foi notificado, em atenção ao 

requerimento nº 018/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp. 

Ofício nº 030/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 006/2020 e informa que a 

Câmara de Vereadores é parte integrante da Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme 

processo nº 0328328-90.2019.8.21.7000 citada na exposição de motivos do Projeto de Lei 

Complementar n 001/2020, e que o acesso ao inteiro teor do referido processo, por se tratar de 

tramitação eletrônica, poderá ser visualizada na íntegra pela assessoria jurídica desta Casa, sendo 

desnecessária a impressão de mais de 400 páginas, em atenção ao requerimento nº 023/2020, de 

autoria do Vereador César Ulian.    

EXPEDIENTE DE VEREADORES:  

Indicação nº 044/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que indica ao Prefeito Municipal 

que tome providências quanto à pracinha da Corsan, no sentido de banir o vandalismo e atos que 

estão ferindo o princípio da dignidade humana. 

Requerimento nº 026/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer o envio de um 

requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa o motivo pelo qual os 

servidores que ocupam cargos de confiança, detentores dos cargos abaixo relacionados, 

receberam horas extras nos meses de janeiro a março de 2020, bem como que informe o local em 

que os serviços extraordinários foram realizados: departamento de Recreação, Lazer e 

Atividades Desportivas (janeiro: R$1.822,78, fevereiro: R$1.862,32 e março: R$3.661,38); 

Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Serviços (março: R$542,58); 

departamento de Turismo (março: R$ 2.172,71); diretoria de Imprensa (março: R$2.597,54); 

departamento de Apoio a Indústria, Comércio e Serviços (março: R$1.055,71); departamento de 

Cultura (março: R$1.431,34); diretoria de Assistência Social (março: R$3.349,13); assessoria da 

Secretaria de Obras (março: R$2.108,16); departamento de Administração do Parque de Eventos 

Antônio Dante Oliboni (março: R$2.530,34); departamento de Habitação e Trabalho (março: 

R$2.008,54); departamento de Agricultura (março: R$1.656,64); departamento de Pecuária 

(março: R$1.573,60); departamento de Infraestrutura (janeiro: R$625,84, fevereiro: R$634,91 e 

março: R$517,00). 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS:  
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E-mail da Câmara dos Deputados, que informa a transferência de recursos da União ao 

Município de Flores da Cunha relativo ao mês de março de 2020, para conhecimento dos 

Vereadores.  

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

Encerrada a leitura dos expedientes, então a partir de hoje, retornamos aos nossos expedientes 

normais, e passamos aos, ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os Vereadores inscritos. Não temos nenhum vereador inscrito pro Pequeno Expediente, 

então, desde já, passamos para o  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os Vereadores inscritos. Nesse momento, transfiro a Presidência desta Casa ao Vereador 

Éverton Scarmin para fazer uso do Grande Expediente.  

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Concedo o tempo de, do Grande Expediente ao 

Colega Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani.  

VEREADOR JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Presidente! Caros Colegas 

Vereadores, imprensa, funcionários desta Casa, sejam todos bem-vindos! Bom estar de volta, né, 

fazendo uso da tribuna. Confesso que estávamos acredito que um pouco destreinados já com este 

espaço. Deixo o meu cumprimento a todos. E ocupo a tribuna da noite de hoje, para falar então 

sobre alguns assuntos importantes que nos permeiam ao longo desses trinta, mais de trinta dias 

que ficamos sem os expedientes completos nesta Casa. O primeiro deles, que inclusive já foi 

noticiado pela imprensa, e desde já agradeço ao Rouglan, no dia 23 de março passado, nós 

aprovamos um projeto muito importante aqui nesta Casa, o projeto de lei nº 014, que ele tratava 

das aplicações dos recursos provenientes do, da Eletrobrás, do Programa Nacional de Iluminação 

Pública Eficiente, o programa Procel Reluz. Nós aprovamos então um repasse de quinhentos e 

sessenta e dois mil e sessenta e sete reais, que virão a fundo perdido pros cofres do Município. 

Esses valores então que serão utilizados para a modernização do parque de iluminação no nosso 

município, né? Algum, um assunto que trouxe por diversas vezes nessa bancada, também 

compartilhei com os, os Colegas Vereadores por mais de uma oportunidade. Naquele momento 

da aprovação do projeto, também aproveitei para trazer também à tona uma indicação que fiz 

ainda no ano passado, em julho do ano passado, recomendando ao Prefeito que fosse feita essa 

inscrição do Município neste programa federal, e tal qual foi feito. Realmente foi contratado um 

técnico, foi desenvolvido o projeto e conseguiram fazer essa inscrição. Esses recursos nós, todos 

nós somos sabedores, são bastante vultuosos, uma vez que a conta do Município chega a 

aproximadamente dois milhões por ano de custeio do, da iluminação pública no nosso município. 

Então a gente poderia reduzir drasticamente com a substituição dessas lâmpadas, logicamente 

que a longo prazo, porém viria em boa hora estes recursos, né? E que antes que talvez alguém 

questione se esses valores poderiam ser usados pra aplicação da saúde pública, essa rubrica ela é 

fechada, ela é direcionada diretamente ao custeio da iluminação. Então a gente não teria como 

fazer esse repasse em virtude do, dos valores vultuosos, tá? Mas de qualquer sorte, acredito que 

no momento oportuno, até conversei com o Prefeito hoje, a respeito, o processo está andando, 

acredito que em breve, se tivermos êxitos, serão liberados os recursos para a aplicação neste 

projeto, né? Fiz um cálculo basicamente, se nós conseguíssemos substituir todas as, as lâmpadas 

do nosso município, acredito que a gente chegaria numa economia de oitocentos mil reais. 

Baixaríamos de dois milhões para um milhão e duzentos mais ou menos. É quase cortar pela 

metade esse custo, num cenário de substituição total das lâmpadas, né? Então é um exercício um 

pouco de futurologia, mas acredito que nós teríamos um, um êxito grande nesse sentido. Então é 

algo que eu gostaria de frisar então também na noite de hoje. Outro assunto que, que trago 

também, para conhecimento dos Colegas, que em breve entrarei com um projeto, de minha 

autoria, nesta Casa, um projeto de lei que ele visa modernizar a legislação no municipal, no 
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tocante à regularização de coworkings ou espaços colaborativos, né, que hoje está muito em 

evidência no município, na, no país, eu mesmo trabalho num coworking, né, que são, o que seria 

isso? Seriam vários profissionais que eles trabalham no mesmo local, num mesmo endereço 

fiscal, né, porém eles não têm necessidade de cada um ter o seu espaço, se dividem em despesas, 

racionalizam custos. É uma tendência que se observa por muitos profissionais liberais, colegas 

de profissão, arquitetura, engenharia, advogados, uma série de profissões que permitem esse 

trabalho. Atualmente a legislação municipal não contempla nada nesse sentido. Talvez o ponto 

crucial, mais relevante deste projeto é que ele permita o exercício de múltiplas atividades 

econômicas num mesmo estabelecimento, facilitando a emissão de licenças por parte da 

Prefeitura, alvarás, atividades que elas ficam vinculadas a um único endereço, né? Se muitos de 

nós, por exemplo, cada um tivesse uma atividade, um ramo e nós escolhêssemos um endereço 

específico aqui da Câmara pra nossas atividades profissionais, em algum momento, no setor ali 

de, da Fazenda, iria ter essa incompatibilidade. Opa, como é que está todo mundo registrado 

nesse, nesse endereço, né? Por ventura, teriam alguns problemas na ordem até de emissão de 

nota fiscal e tudo o mais. E acredito que venha em boa hora, pra que seja regulamentada essas 

atividades no mesmo endereço e consequentemente a gente comece a, é um projeto que vem ao 

encontro da formalização, né, que então as pessoas ou possam ser MEI, microempreendedor 

individual, ou possam ser do Simples, enfim, empresas que elas possam emitir nota fiscal, 

recolher tributos, que o ISS vem diretamente pros cofres do Município. Então essas atividades 

elas são bem comuns em cidades grandes e capitais no quais se destacam pelo networking, que 

nada mais é que essa troca constante de informação, né, nesses espaços. Então ele é bem 

interessante o funcionamento, que às vezes muitas atividades complementares, pôr os 

profissionais estarem trabalhando no mesmo espaço, eles podem compartilhar informação e 

trabalhar com, com mais rapidez, com mais, mais lógica. Além do grande acréscimo intelectual 

que essas atividades geram, a possibilidade de geração de empregos e do espaço físico 

apropriado para fruição dos trabalhos por esses profissionais, também mostra-se como um aliado 

para a economia municipal. E é um projeto que tem alguns, alguns termos um pouco novo, 

novos, né, pra, digamos assim, pro conhecimento geral, mas eu coloco, possivelmente durante 

essa semana ele será protocolado para as, para apreciação de vocês e contribuição, se assim 

necessário o façam. Então, em breve, terão à sua disposição este projeto também igualmente.  

Por fim, queria fazer alguns comentários da atual situação, digamos, política, que a gente acaba 

atravessando a esfera federal. Isto é uma opinião, é um juízo meu, traduz somente a minha 

opinião pessoal, e acredito que os acontecimentos que se desenrolaram na última sexta-feira elas 

vêm em péssimo momento, terrível momento em que a atenção da nossa população ela não, e do 

governo principalmente, ela não deveria estar atrelada à criação de fatos políticos, criação de 

uma nova crise, que foi, foi criada dentro do terceiro andar do Palácio do Planalto, por obra 

única e exclusiva do governo que aí está. As atenções elas deveriam estar voltadas a todo e 

qualquer esforço pra coibir a propagação da pandemia pelo qual estamos vivendo. Ao implodir, 

digamos assim, o Ministério da Justiça, eu acredito que foi um, um erro do ponto de vista do 

nosso Presidente, que mais do que qualquer coisa, eu acredito que o ex-ministro Sergio Moro ele 

representava não só a pessoa dele, mas era um símbolo do, anticorrupção muito forte que estava 

entranhado no, no governo. E ao ele deixar a, o cargo dele, por situações às vezes talvez um 

pouco não escusas, digamos assim, né, que é, possivelmente a gente vai ver a, o, a manifestação 

do Presidente em criar, em querer indicar outras pessoas pra ocupar esse cargo em troca de 

supostos benefícios de informação junto à Polícia Federal, acredito que foi muito temerário da 

parte dele. Na minha visão é um pouco de criancice, talvez seja esse o termo, porque a, na minha 

visão, o Presidente ele não pode estar à sombra de uma outra pessoa, de um subordinado. E ele 

se vê muitas vezes numa situação eu acho que inebriado na própria vaidade dele, né, porque é 

uma pessoa muito vaidosa, ele se sente eu acho, ele não quer saber de dividir os holofotes com 

outra pessoa, um subordinado imediato, que assim primeiramente foi com o ex-ministro 

Mandetta, foi com o ex-ministro Sergio Moro, e possivelmente será com o Ministro Guedes no 

futuro. Esta é uma opinião pessoal que eu vejo o cenário tal qual possa vir a acontecer. Quem 
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perde não é só a nossa, o nosso país, sem dúvida é governo, pela qualidade das pessoas que estão 

exercendo alguma atividade de liderança, e eles mostraram o seu valor ao longo desses, desses 

momentos, desse mais de um ano e quatro meses de governo. É uma pena que todos nós 

estejamos vendo na TV novamente uma crise criada pelo governo ao qual nós tínhamos tanta 

esperança de muitas modificações, de muitas, muitos avanços importantes, porque a nossa, 

certamente a nossa economia precisa, o nosso povo precisa de dias melhores. Então torço 

sinceramente pra que se resolva da melhor forma possível e que o Senhor Presidente ele possa 

pensar além do seu umbigo ao tomar decisões lá no, no Palácio do Planalto. No mais era isso. 

Também queria dizer que fiquei bastante feliz quinta-feira, fizemos um belo evento aqui, todos 

nós vereadores, acredito que nós pudemos trazer à nossa comunidade informações muito 

relevantes sobre a pandemia, sobre os próximos passos, sobre os planos de contingência, né, 

tanto do, do hospital quanto do Município. Eu particularmente adorei a médica infectologista, 

que trouxe muitas informações pertinentes pra nós, né? É importante ter esta, essa troca de 

informações, de conhecimento, que eu sou totalmente leigo no assunto, então acredito que os 

senhores também sejam, então certamente foi muito benéfico pra toda a nossa comunidade. Essa 

Casa sempre estará à disposição de todos os, as entidades e nós iremos cumprir o nosso papel de, 

de informar com qualidade a nossa população que nos confia o encargo neste, neste local. Então 

no mais era isso. Agradecer a presença de todos os senhores e desejar uma ótima semana! Muito 

obrigado!   

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

Paulo Tonin Carpeggiani.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Éverton 

Scarmin! Cedo a palavra então ao Vereador Clodomir José Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa noite, Presidente; boa noite, Colegas 

Vereadores; à imprensa, assessores da Casa. Como o Nobre Colega João falou, acho que 

quarenta e cinco dias longe dessa atuação, eu não sou muito adepto a usar essa, esse microfone 

aqui, mas ossos do ofício, né? Na última sessão, a última vez que a gente usou a tribuna aqui, foi 

no dia nove de março. Então que bom que essa Casa volte aos trabalhos normais, com algumas 

restrições ainda, que é válido, que cada um faça a sua parte da melhor maneira possível, pra nós 

passarmos por esta crise. Eu quero primeiramente parabenizar o João Paulo, pro nosso 

Presidente, pela ação resolvida lá no início dessa pandemia, quando num comum acordo entre 

todos os Vereadores foi repassado, foi devolvido aquele valor para o Executivo, de sessenta mil 

reais, para que usasse da melhor maneira possível, na necessidade que houvesse na pandemia. Eu 

acho que foi uma das maneiras como nós Vereadores, que população cobra muito quais as ações 

que os vereadores estão tomando durante esta crise, este foi um bom exemplo. E tenho certeza 

que se logo aí na frente precisar de mais algum valor, que a Casa tem disponibilidade, será 

repassado também ao Executivo pra ser usado nessas medidas da pandemia. Então quero 

agradecer aqui a disponibilidade de todos os Colegas. Também eu quero falar aqui, com relação 

ao evento da última quinta-feira, eu acho que foi importantíssimo, mesmo não tendo a presença 

da, da comunidade, não tinha essa liberação, somente nós Vereadores e alguns órgãos da 

imprensa, e as entidades que foram convidadas, tanto ao COE, é o conselho, ao Centro de 

Operações Especiais da pandemia, na pessoa do Secretário da Saúde, Vanderlei Stuani; e do 

doutor Alfredo Koppe. Estiveram aqui fazendo uma demonstração e, de certa maneira, eu quero 

dizer que não foi a intenção de ser um interrogatório, mas eu acho que no momento que as 

entidades se propuseram a vir a esta Casa explanar, tirar nossas dúvidas, tanto nossas como da 

imprensa, eu acho que foi muito válido a presença deles aqui, tanto do COE como do, do 

hospital Fátima também. Então o doutor Alfredo fez um depoimento até certo ponto 

emocionado, e nós temos que admitir que quem está na linha de frente, tomando decisões, é, é 

uma tarefa muito árdua, né? É uma tarefa difícil, porque tu está tomando decisões em nome de 

milhares de pessoas e você tem que ser o mais correto possível pra não prejudicar ninguém, e 
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tomar a atitude correta. Então eu, naquele momento que o doutor estava explicando aqui pra nós, 

se emocionou mais de uma vez, por isso que eu entendi. Eu digo, já pensou se nós pessoalmente 

tivéssemos que estar na frente de uma situação dessa, tendo o doutor como os dirigentes do 

hospital, como o Prefeito Municipal que tem que tomar decisões importantes e rápidas? Então eu 

quero aqui transmitir, mas naquele dia nós já nos solidarizamos com ele. E mais uma vez eu acho 

que esta Casa agradece não só ao doutor Alfredo, mas todas as pessoas lá do hospital também, as 

enfermeiras, médicos que fazem essa linha de frente, que tem o contato direto com essa 

pandemia. Nós, durante a quarentena, todos nós possivelmente pudemos e ficamos resguardados 

em casa, enquanto tinha outras pessoas trabalhando no nosso lugar. Pessoal do hospital não 

parou, do posto de saúde não parou, a segurança pública não parou, então teve, tem muitos 

setores que não pararam, continuaram seus trabalhos, enquanto nós estávamos lá em casa 

repousando. Então é o reconhecimento a todas essas pessoas. Ao hospital Fátima também, na 

pessoa da Andreia, que fez uma explanação; e depois, a financeira Cris também levantou alguns 

números. Na sexta-feira saiu no jornal local, até eu conversei anteriormente com o Rouglan, pra 

minha, pra minha ideia faltou mais destaque àquela, àquele notícia, porque quem olha o jornal 

não vê que é uma prestação de contas. Ficou um pouquinho apagada a mensagem. E foi uma 

prestação de contas superficial, mas é isso que a gente espera. Foi isso que eu cobrei também na 

quinta-feira, nós, essa Casa já convidou aqui a, a RGE em outras, outra época; o Consepro 

também veio. O Vereador Éverton está convidando a Corsan, que possivelmente, mais adiante, 

virá também a esta Casa fazer uma explanação. Nós podemos convidar aqui também a diretoria 

da Fenavindima, já passou sessenta dias, talvez eles também possam usar esta Casa, fazer uma 

demonstração do custos, então com certeza nós estaremos aguardando essa divulgação também. 

Durante essa quarentena, eu não tenho muito o costume, mas eu acabei lendo um livro todo, com 

187 páginas, né? Nunca tinha feito isso antes. E aí então o livro que eu escolhi pra, para ler é 

diretamente com essa maneira meia diferenciada que eu tenho de falar em público, né, eu tenho 

um pouco de receio de usar o microfone. Então eu li lá do seu Augusto Cury, “Ansiedade”, né, 

que seria “Como controlar o estresse e manter o equilíbrio”. Então durante a leitura, eu tirei 

algumas frases que eu quero transmitir a vocês, que dizem assim, ó: “Montanhas e vales, 

invernos e primaveras se sucedem. A humilhação de hoje pode se converter em glória amanhã; e 

a glória de hoje pode se converter no cálido anonimato. Estamos preparados? (...) Nada é 

extremamente seguro na existência humana. Se quisermos desenvolver resiliência e turbinar 

nossos sonhos e disciplina, devemos valorizar a vida muito mais do que o sucesso, os aplausos, 

o reconhecimento social. Tudo é efêmero, passa muito rápido. Muitos cientistas, antes de fazer 

grandes descobertas, foram criticados, excluídos, até chamados de loucos. Houve grandes 

políticos que só tiveram êxito após amargar inúmeros fracassos. Alguns grandes empresários só 

atingiram o apogeu depois de visitar os vales da falência, da escassez, do vexame público. Quem 

quer o brilho do sol tem que cultivar habilidades para superar as tempestades. Quem sonha com 

uma felicidade inteligente e saudável tem que ser resiliente para atravessar o breu da noite. Não 

há milagres. A vida é um grande contrato de risco, saturado de aventuras e imprevisibilidade. O 

que vale a pena não vem de graça. A única certeza é que não há certezas”. Então eu gostei da 

leitura desse livro, até se algum Colega quiser, posso emprestá-lo. E acho que são algumas 

verdades, né? A gente vive no dia a dia turbinado aí, que a gente não para às vezes pra analisar 

os atos, as consequências. Um exemplo está na nossa política atual, né, que nem o Vereador João 

Paulo estava comentando, Brasília cada dia é um novo dia, né? Estamos sempre esperando por o 

que irá acontecer no dia seguinte. Então no, no final de semana e também vendo o noticiário, eu 

peguei também uma reportagem, que hoje, eu diria que 90% do nossos problemas é a mídia que 

traz, né, infelizmente. A mídia ela, ela consegue, de um dia pra outro, mudar a versão dos fatos. 

E uma mentira muitas vezes ditas elas viram a verdade, né? Só pra vocês terem um exemplo, a 

Fernando Henrique Cardoso ficou oito anos como presidente, ele trocou 96 vezes de ministros. 

Dez anos? O Lula ficou também oito anos, ele trocou 103 vezes os ministros. A nossa queridinha 

Dilma, ela ficou lá quase seis anos, trocou 86 vezes de ministros. E agora, o Bolsonaro então, ele 

não pode trocar o ministro! Nós vivemos num sistema presidencialista. Seria o mesmo caso 
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daqui na Prefeitura, o Prefeito. Nós sabemos que houve duas trocas agora, no mês passado, e 

houve indicação política para os cargos. Mas o Prefeito tem a prerrogativa, se ele quisesse 

escolher pessoas do seu punho, de sua confiança, ele pode, que é o que o Presidente Bolsonaro 

está fazendo. Certo ou errado, nós vamos saber amanhã, semana que vem, mês que vem. Há dez 

dias atrás, todo mundo falava que se tiver, tirasse o, o ministro Mandetta da Saúde, nós 

estaríamos todos mortos. E já fazem dez dias e a coisa continua andando. O Moro quis, de certa 

maneira, peitar o Bolsonaro, o Bolsonaro, pra quem conhece ele, sabe que é difícil. Ele não 

pensou duas vezes. Certo ou errado, que nem o Colega falou, João Paulo, o tempo nos dirá. É 

uma pena, é uma pena, porque o Sergio Moro tinha um resguardo num trabalho que ele fez 

anteriormente e aí o, uma frase que o Presidente Bolsonaro fala, ele diz, eu posso admirar uma 

pessoa, mas no momento que você convive, você trabalha com ela, você conhece ela realmente. 

E é uma realidade. Por que que a gente namora lá cinco, seis, oito, dez anos, pra depois casar? À 

primeira vista tudo é bonito, tudo é maravilhoso, né? É, tempos atrás. Hoje já é mais, mais 

cotidiano, mas tudo bem! Então é isso que eu quero dizer, eu, hoje, não tenho a posição formada, 

se o Moro está certo ou se o Bolsonaro está certo, mas eu valho pela prerrogativa de que o 

Presidente tem que ter aos seus lado pessoas que ele confie, que ele acredite. Claro que nós 

temos que observar a competência, parte técnica sempre, mas ele tem que se cercar de pessoas de 

sua confiança. E pra terminar, eu quero deixar aqui uma mensagem bíblica, João 8:32, que diz o 

seguinte: “E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”. Esperamos os próximos capítulos. 

Uma boa noite a todos! Obrigado!    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Com a palavra Vereador Éverton 

Scarmin.  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, concedo o meu tempo ao Colega 

Vereador Fera, que está numa pressão.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Boa noite, Presidente; Colegas Vereadores; Regis, não tive 

a oportunidade aqui na tribuna ainda de dar as boas-vindas, né; Colegas Vereadores. O Clodo ele 

virou filósofo aí durante os quarenta dia e já está aí citando trechos da bíblia, né, Vereador 

Samuel, né? Está se convertendo. E a Marisa que não está aqui pra ouvir, né, nas declarações que 

ele diz, namora tanto tempo e tal, ele enrolou ela há tanto tempo pra depois casar, eu me lembro, 

né? E pegando o gancho final da palavra do Vereador e, também, do Presidente dessa Casa, 

sobre os últimos acontecimentos da semana passada, né, do, da troca de ministros, né, eu acho 

que não, não está errado! Uma pessoa quando projeta algo na vida ela tem que se cercar de 

pessoas de sua confiança! Muitas vezes você tem um excelente funcionário, operador de 

máquina, mas tu promove ele a chefe daquele setor que ele trabalha e não dá certo. Aí tu acaba 

perdendo o excelente funcionário e, também, o chefe que tu vai ter que destituir ele do, do cargo. 

Não precisou destitui-lo do cargo, ele mesmo se destituiu, mas é uma prerrogativa do Presidente 

indicar o superintendente da Polícia Federal, que na época ele não indicou, né? Ele aceitou a 

indicação, né? E aquilo que nós ouvimos aí, e realmente, a troca do ministro da Saúde, 

Presidente, ela aconteceu, achávamos que ia, da noite pro dia, ia virar tudo pelo avesso. O que 

nós sentimos foi que talvez o, esse ministro que está agora, ele está trabalhando mais e indo 

menos à mídia, que todos dia tinha mídia, todo dia tinha a coletiva de imprensa com o ministro 

da Saúde, né? E ele estava em todas emissoras, em todos os debates, coisa que tem que ir o 

Presidente e estava o ministro! Então muitas vezes ele deixava de trabalhar pra se expor! Ele 

tinha alguma pretensão política, né? Já era um cargo, ele é um cargo eletivo, né, que foi 

indicado, então ele tinha pretensões, né, de se expor na mídia, ser conhecido. Mas na verdade, 

quando tem um, um chefe, né, e esse chefe tem um compromisso com a nação, muitas vezes não 

dá certo, né? É pontos de vista, né? E aconteceu com o ministro da, da Justiça agora também, um 

ótimo juiz, mas de repente não era um ótimo pra função que ele estava desempenhando, 

comandar pessoas, né, abaixo de si, pessoas comandados, né, numa, no ministério muito 

importante, que ele existe uma credibilidade da Polícia Federal muito grande, né, os órgãos de 



 

Anais 2.565, da Sessão Ordinária do dia 27 de abril de 2020. 315 

justiça. E eu acredito que as mudanças elas são necessárias, elas vão acontecer, aconteceram no 

passado, né, vão acontecer e acontecerão no futuro, né? Ninguém é insubstituível, né? Então se 

acertou, nós vamos ver logo aí na frente, e se errou também. E se errou, tem a possibilidade de 

corrigir. Agora, se persistir no erro e não corrigiu, vai ser tarde demais, né? Então eu acredito 

que, mas eu sou otimista! Vai melhorar, vai dar certo, né? Eu acho que o, independente de quem 

administra o país, nós temos que estar pensando sempre positivamente. Da mesma forma, 

tiveram aqui na última quinta-feira, o doutor Alfredo, mais a equipe do hospital, a médica que 

não conhecia, mas surpreendeu pela, né? Muitas vezes pessoas quando vem de fora pro 

município elas têm um, uma visão, né, mais ampla e ela pôde fazer um, assim, um cenário da, do 

que é o município de Flores da Cunha, né? E colocou muito bem, assim como o doutor Alfredo, 

se emocionou várias vezes, né, mas ele se emocionou muito mais pelos ataques que ele vem 

sofrendo, e quem não sofre ataques, né? Mas por isso que eu deixei de assistir jornal, usar menos 

as mídias sociais, não responder a críticas, né, porque a crítica é um ponto de vista da pessoa que 

está e muitas vezes ela não tem informação correta do que está acontecendo, mas ela critica, né? 

Então todos nós já sofremos críticas, né, aí ele se doeu muito quando o filho, né, envolveu a 

família, o filho na escola com os amigos que toma, né, grupos, né, é disseminar coisa, discórdia 

entre as pessoas, né? Eu sou, foi um ponto que quando mexeu com a família ele ficou muito mais 

emotivo do que, do que, qualquer um de nós ficaria, né? Então é só se colocar no lugar. A 

empatia é se colocar no lugar do outro. Mas acredito que foi bom, uma boa, fui conhecer o novo 

local lá na frente do posto de saúde lá, centro de triagem, né, e realmente vi que não é o lonão, 

mas é toda a infraestrutura que está lá montada, né, e então estão servindo. Na última quinta-

feira, fez, fiz um questionamento aqui, eu até provoco o Rouglan, né, vou provocar ele, que é do 

jornal O Florense, né, Rouglan, vou te provocar aí, porque o Município de Nova Pádua dia 

seguinte tiveram reunião com o Secretário, com o Prefeito, o Prefeito de Nova Pádua pra ver, 

porque nós temos um hospital, que ele não é o hospital de Flores da Cunha, ele é um hospital que 

atende Nova Pádua, dez por cento da população de Flores da Cunha é de Nova Pádua, né? Então 

nós precisamos fazer o quê? Unir forças, unir recursos pra manter, porque senão fica difícil, né? 

A mãe ela, ela largou o filho, largou não, o filho foi ser independente lá há vinte e poucos anos 

atrás, mas a mãe tem que também que o filho ajude novamente, né, se necessita da mãe. E nós 

precisamos ter também a contrapartida, né, e uma boa entrevista com o Prefeito lá, escuta, quem 

sabe tu te coça um pouquinho, né, porque até agora pro hospital. As emendas que estão aqui, que 

vamos se votar aquela do Heinze, segunda-feira, e todas as outras onze que tem pra vir pra cá, é 

tudo emenda que nós, os nossos partidos conseguiu pro hospital, pra custeio, pra, pra 

infraestrutura do hospital. E é bastante dinheiro, né? Tem a lista aí, acho que é um milhão, um e, 

um milhão e oitocentos mil reais, né? Então é dinheiro, vamos repassar, então precisamos de 

ajuda, né, que nós também gostaríamos de estar investindo em obras e ações a não ser 

investimentos só na saúde, né, e que é muito importante. E falando em obras, elas estão num 

ritmo mais lento pra se precaver pro dia de amanhã. Se faltar recursos, tem que aportar pra aquilo 

que nós temos que é a nossa meta principal, né, que é cuidar da saúde das pessoas. Mas as 

garagens hoje foram transferidas hoje, né, hoje saíram de lá de cima do cemitério, estão lá na 

RS-122, lá embaixo, a saída lá no entroncamento, a partir de amanhã já estarão indo lá os 

funcionários. E lá em cima, vai ser feito aquela limpeza, a ampliação do cemitério, que muitas 

pessoas já compraram os lotes, que era pra ser dia 31 de janeiro, mas foi dia 27 de, de abril, né, 

estão lá. Temos a, a descida ali pra Linha 80, que o Clodo cobrou quando foi feito um asfalto ali, 

que tinha os recursos pra fazer há muito tempo. Está sendo feito, mas vai ser feito até uma parte, 

porque o dinheiro pra comprar a base não está depositada, está uma parte! Vai ser feito até onde 

tem a base, né, que os moradores fizeram a contribuição. Então até lá vai ser feito! Passa-se ali as 

famílias, até onde contribuíram vai ser feito! Então já é pra consumo do Vereador já! Vai ser 

feito. Temos ali a, a que vem de, do Carmo também. Não foi feito a abertura dos envelopes da 

estrada velha ali, que liga pra Caxias do Sul, já teve a licitação, não foi feito porque nós não 

sabíamos se vai precisar desses recursos pra realocar numa outra coisa. Mas a licitação foi feita 

e, agora, teria que marcar a abertura dos envelopes pra se começar, então eu acho que mais uns 
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quinze, vinte dias precisamos pra ter uma certeza pra não ter que parar. Ah, começou, ganhou a 

empresa. Agora opa, para, vamos ter que realocar os recursos, né? E tantas outras obras que 

estão em andamento no município elas não vão parar, não vão parar. Obras novas foi feito hoje 

lá na granja, a abertura lá em Otávio Rocha, lá a granja São Mateus, né, foi feito lá que precisava 

fazer a abertura daquela via, né, muitos ônibus e excursões que vão pra lá não tinham acesso, né, 

pra descer foi feito isso. E nós precisamos então focar, focar nessas obras, ações, mas estar 

prevenido, precavido se tiver que realocar recursos pra isso. Falava hoje com o Prefeito também 

sobre dia 30 agora que encerra o decreto do nosso governador, né, pra ver se tem alguma 

posição. Eu acredito que ele não vá flexibilizar muito, embora Porto Alegre o comércio era pra 

estar fechado, mas o Éverton me disse que esteve lá e está funcionando, né? Nós temos o Dia das 

Mães logo ali na frente que é outro data muito..., é a data mais importante do comércio é o Dia 

das Mães, depois tem a Páscoa, né? A Páscoa já morreu, já se sacrificou, agora temos o Dia das 

Mães, né? Então se ele decidir manter por mais tempo a volta, o retorno às aulas, eu acredito que 

ele deva adotar igual a Brasília fez, volta primeiro o ensino médio e depois voltam os outros, né, 

gradativamente, né? Parece que a abertura as igrejas é trinta pessoas, né, que vai ser e a indústria 

hoje está ainda em cinquenta por cento. Hoje lá em São Gotardo mais uma indústria, mais uma 

empresa lá os funcionários ficaram pro lado de fora da empresa, não sei o que que vai acontecer 

a partir de amanhã, né? Semana passada aconteceu uma outra, né, então muitos estão agora 

analisando. Os que não tem fluxo de caixa, que o nosso governador dizia muito na campanha que 

era só questão de fluxo de caixa e tirar a bunda da cadeira. Só que esses empresários aí eles não 

têm fluxo de caixa e estão tirando a bunda da cadeira pra encontrar uma pessoa que é, muitas 

vezes só assuma a chave da sua empresa pra cuidar de, patrimônio. E logo, logo ali na frente nós 

vamos ver muitas pessoas que não vão ter o que pagar, como pagar, vão estar entrando em 

paranoia, né, muitos vão até ir pro sacrifício da vida, né, porque são pessoas que às vezes não 

aguentam o tirão, né? Dedicaram uma vida, empresários, cuidando de muitas vidas, famílias que 

estão lá dentro e de uma hora pra outra ceder nesse meio tempo. Ah, mas não, mas a economia se 

recupera. Depende a situação econômica da empresa. Muitas empresas não vão se sustentar. A 

economia, claro temos que cuidar muito e preservar sempre a vida, mas o governador terá que 

ser um pouquinho mais flexível, não descuidar dos casos, hoje nós temos trinta e poucas pessoas 

que faleceram, né, no estado do Rio Grande do Sul. E nós temos na dengue eu acho que mais de 

quarenta e quatro mil no Brasil, de janeiro a 10 de maio, não 10 de abril que foi o levantamento, 

quarenta e quatro mil eu acho que foi, né, pessoas que morreram de dengue. Então nós teríamos 

que sair catando mosquito da dengue, ele que é o vilão da jogada, mas temos que estar 

precavidos. Então o que nós fizemos na Casa aqui foi prudente, né, com o consentimento de 

todos os vereadores estamos retornando e aos poucos eu acredito que muito mais do que esse 

plenário, pessoas não vinham antes também, né? Né? Eu acho que poderemos também mais 

flexibilizar isso, né? Aquelas pessoas que costumavam vir sentem falta até, aonde de estarem 

aqui, né? E é importante, né, a gente sabe que tem muitos que estão querendo concorrer pra 

próxima eleição e que gostariam de ver o que o vereador faz, como ele se pronuncia, como... Eu 

acho que é importante. Então, Presidente, temos que analisar isso também, né, porque é 

importante também que a comunidade, já que é a casa do povo, então. Claro, não encher, fazer 

aquelas sessões solenes, né, mas a abertura é muito importante. No mais tenhamos uma boa 

semana a todos. Muito obrigado, Éverton, pelo espaço. Quando não quiserem eu falo, tá bom? 

Obrigado!   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Encerradas as manifestações dos 

Colegas Vereadores no Grande Expediente, passamos a um intervalo de cinco minutos para 

organizarmos a pauta da Ordem do Dia.      

ORDEM DO DIA 

Não temos projeto em pauta.  
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VEREADOR MOACIR ASCARI: Não, eu, na verdade, eu invoco o artigo 142 (artigo 141), 

pedido de urgência urgentíssima ao projeto de lei, pode ser? 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Pois não! 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Projeto de lei número 17, aquilo que Vossa Excelência 

falou no início da sessão, das emendas, né? Pra nós entra na semana, a gente pede urgência 

urgentíssima e vota na semana subsequente. Então pra não estar fazendo muita extraordinária 

que são o repasse de cem mil reais, emenda do Luis Carlos Heinze para o hospital, então que são 

recursos transferidos ao hospital para custeio, serviços de assistência hospitalar e ambulatorial. 

Então se os vereadores estão de comum acordo, na próxima semana estaremos apreciando e 

votando.    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Okay! Pedido de urgência 

urgentíssima, de autoria do Vereador Moacir Ascari, ao Projeto de Lei nº 017/2020 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, de autoria do Vereador Moacir Ascari, ao 

Projeto de Lei nº 017/2020 aprovado por unanimidade. Desta forma, encaminho para a Comissão 

de Constituição, Justiça e Redação Final o Projeto de Lei nº 017/2020, para a Comissão de 

Finanças e para a Comissão de Educação igualmente o mesmo projeto. Okay? Como não temos 

pauta, então passamos às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os Vereadores inscritos. Concedo a palavra ao Vereador Samuel de Barros Dias. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Muito obrigado, Senhor Presidente; Nobres 

Vereadores; imprensa; colegas desta Casa, assessores, enfim, todos que aqui trabalham nessa 

Casa. É bom ver a alegria dos Colegas falando na tribuna nesse dia, né, e retomando não vou 

dizer dentro da normalidade porque não é normal o momento que vivemos, mas ele é importante, 

importante em diversos fatores. Essa situação a qual nós estamos vivendo ela tem trazido muitos 

bons exemplos, né, dentro da nossa comunidade e não só da nossa comunidade, mas do nosso 

estado, do nosso Brasil, tirando a classe política, né, Clodo? Tirando a classe política que ainda 

falta algumas coisas, mas vai chegar lá, vai chegar lá. A gente vê bons exemplos acontecendo, 

pessoas se disponibilizando independente se elas têm algum interesse político ou não, né, a gente 

tem visto através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp pessoas fazendo 

ações que para muitos parece pequena, mas que nesse momento tem uma grande importância. 

Desde máscaras, desde doações, desde alimentações, recolhendo alimento para pessoas menos 

favorecidas, então são pequenas ações que no meu entender fazem toda a diferença, 

independente da sua intenção, independente da sua intenção, o importante é que nós venhamos a 

desenvolver e exercer sim sempre a nossa humanidade, o amor ao próximo, o carinho, o respeito, 

a consideração, se colocar na condição de outros que não tem a mesma condição que talvez nós 

possamos ter. Não falando com isso que nós somos pessoas sem necessidades. Não, não é isso 

que falo. Como falei aqui em outro momento, eu tenho minha renda principal como autônomo e 

faz mais de trinta dias que eu não tenho essa renda, então a gente acaba tendo que se reorganizar 

nesse sentido. E assim como eu muitos outras pessoas tem passado por grandes dificuldades 

financeiras sim, mas o importante é que nesse momento com muita fé e confiança as coisas vão 

acontecendo. Momento pra refletir, momento pra ler bons livros, pra se qualificar e sim pra 

buscar conhecimento, buscar em Deus também porque é importante esse momento. Não apenas 

pela ciência, mas pela fé, o que a gente tem visto bastante as pessoas não, é pela ciência que 

vamos. Não, a ciência precisa da fé. Você precisa crer, você precisa acreditar que usar essa 

máscara, César, ela é importante, você precisa ter fé nisso. Que nós estamos usando a máscara, 

que estamos usando álcool gel, que estamos fazendo esse distanciamento social, ele é importante 

e os resultados a gente está vendo na nossa comunidade, na nossa região que realmente está 
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sendo a diferença. Eu vou querer falar mais algumas coisas, depois vou estar usando o espaço de 

líder, Senhor Presidente. Mas quero parabenizar o Senhor Presidente pelo evento que foi feito na 

quinta-feira ali. Foi muito importante, né, nós termos as informações que tivemos e nos 

tranquilizarmos acerca principalmente do formato que está montado esse processo do 

coronavírus aí dentro da nossa saúde no município. Eu achei muito importante, um momento 

muito importante de... Depois eu falo, Senhor Presidente. Obrigado!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel de 

Barros Dias. Com a palavra Vereador Pedro Sperluk. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, Colegas Vereador, aos assessores da 

Casa, ao jornal, à imprensa que se faz presente, o meu boa noite! Eu uso o meu espaço aqui pra 

defender a minha indicação nesta noite sobre a praça da Corsan, né, e quero deixar bem claro 

aqui pros Colegas que não é agora por causa da pandemia, né, isso aqui já vem há muito tempo. 

A pracinha ali da Corsan está muito abandonada a ponto de chegar no ponto de tráfico, 

prostituição, ali não tem mais condições. Fui procurado por aqueles moradores, né, de ao redor, 

tenho certeza que alguns moradores conversou com nossos Colegas Vereador também e 

inclusive o Vereador César também fez uma indicação sobre aquele local. E eu vou me inteirar 

mais sobre essa praça aí agora quando eu usar o meu Grande Expediente a semana que vem, eu 

preciso de falar muitas coisas sobre aquela praça, porque andou dando uns problemas aí, né? 

Então ali está abandonado. A gente foi lá os portão de banheiro estão fechado, eu até sou contra 

banheiro na praça, sou contra. Não tenha banheiro na praça, né, chaveado, se é pra ter tem que 

estar aberto, né? E a pracinha está abandonada, a iluminação não funciona. Fui procurado 

também pelo pastor da igreja Assembleia de Deus, de uma mulher chegar a ponto de tirar a 

roupa lá dentro da igreja, isso aí é caso de polícia, né? Aí é demais, isso aqui é demais. Então a 

igreja ali pra fazer os cultos eles estão contratando segurança particular porque não tem, né? Nós 

estamos assim péssimo, né, estamos..., eles estão contratando segurança pra poder fazer os culto. 

Então nós temos que tomar uma atitude, né? E eu vou falar mais sobre isso aqui agora a semana 

que vem, né, porque não dá pra deixar assim, tá bom? Muito obrigado, Senhor Presidente!   

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

Com a palavra Vereador Regis Slaviero. 

VEREADOR REGIS PABLO SLAVIERO: Boa noite, Senhor Presidente; Nobres Colegas 

Vereadores; à imprensa; funcionários da Casa; assessores. Eu queria falar, eu tenho pouco 

tempo, tenho três minutinho, eu vou falar. Na verdade assim, sobre esse episódio que aconteceu 

esse fim de semana, essa sexta-feira, sobre o Moro, sobre o Bolsonaro, todos sabem da minha 

posição, né, sobre o presidente, enfim. Mas a gente torce pelo Brasil, né, (ininteligível), a gente 

não torcia por isso, enfim, né? O Moro foi um, é um símbolo, né, da direita, um símbolo do 

combate a corrupção e da política da direita. Na noite pro dia ele vira de símbolo, né, de herói já 

pra comunista, né? Os bolsominions estão chamando o Moro de comunista agora. Então assim 

como a Globo, né, as pessoas, muitos falam mal da Globo. A Globo fez uma novela do Lula, mas 

uma novela do Lula assim, uma das maiores atrações do mundo foi a novela do Lula, agora a 

Globo não presta, né? Então não é a mídia. Às vezes a gente fala da mídia, mas não é a mídia. É 

o ponto de vista de quem enxerga e quem assiste a mídia, né? A hashtag #GloboLixo por 

exemplo, né, não foi os bolsominions que inventaram e, sim, os petralhas na época das novelas 

do Lula. Era pros petralhas que inventaram hashtag #GloboLixo, agora os bolsominions estão 

seguindo. Na verdade são momentos, né, que se passam no nosso país e é uma tristeza a gente vê 

e acontecer isso numa época de pandemia, né? Governador fazendo aquilo que estavam 

comentando a recém, né, coisa que não se faz essas, nem vou falar a palavra porque na verdade 

são uma palavra usada no, em cultos de outras religiões que não nos interessa. E sobre a posição 

do presidente eu acho que muito errada, porque ele está querendo esconder algo. A minha visão 

é que ele está querendo fazer essas trocas pra esconder algo e a Polícia Federal ela tem que ser 

autônoma. Eu acho que a autonomia da Polícia Federal ela é muito importante, sendo que sempre 
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foi indicada e é de direito dele indicar. Mas até mesmo quando no governo do PT, não estou 

aqui, só pra concluir, Senhor Presidente, não estou defendendo aqui o governo do PT, mas até 

quando o PT governava o PT não mexeu (Interferência do Presidente: Para finalizar!), quando 

estava sendo investigado. Muito obrigado, Senhor Presidente!  

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

palavra Vereador Ademir Barp. 

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

Vereadores; à imprensa; servidores da Casa; pessoas que nos acompanham. Também quero 

deixar uma opinião particular minha sobre o acontecimento da semana passada. Em meio a esse 

turbilhão de informações que a gente recebe todo o dia sobre a pandemia, sobre o coronavírus, 

informação, tem a cura, não tem a cura, tem as mortes, tem regiões que estão sofrendo mais, 

grandes centros, cidades menores estão controlando melhor, então a gente sofre todo o dia essas 

informações que não são poucas. Mas no acontecimento político de sexta-feira, desse final de 

semana, eu desde o momento que o Moro assumiu como ministro eu comentei na minha casa, 

com a minha família, eu disse ele não devia ter assumido aí. Porque ele representava no 

momento ali e representa ainda algo que nunca tinha sido feito nesse país aqui, que era combater 

a corrupção na sua raiz, na sua essência e indo atrás daqueles que realmente agem de forma 

corrupta há anos nesse país aqui. Já dizia um pensador que a corrupção vem nas caravelas, então 

é anos que ela está impregnada no nosso país e ela vinha sofrendo sempre melhoras, vinha 

sempre melhorando a corrupção no sentido de ser mais agressiva, se expandindo, atingindo 

braços, criando tentáculos imensos durante anos e anos. Então o Moro representou uma ceifada 

nessas, nesses tentáculos também da corrupção. Não digo que tenha conseguido ser o bastante, 

que tenha acabado, mas mostrou pro país que é possível sim combater a corrupção, é possível 

sim separar o joio do trigo que nem diz a bíblia, né? Então mostrou que é possível atingir pessoas 

mesmo nos seus maiores escalões, na sua parte maior, que cargos que eles atuam que é possível 

sim colocar na cadeia e que é possível sim de se ter um país melhor. Então eu acredito que ele 

não devia ter assumido, porque acho que era cedo ainda e o trabalho dele talvez não tenha, não 

tinha sido concluído, não acabasse ali. Mas é uma opção, é a prerrogativa do presidente também 

indicar pessoas, se cercar de pessoas que ele acredite ser de confiança para exercer o seu 

trabalho, conseguir governar, conseguir trabalhar à frente da Presidência da República. Então 

acreditamos que ninguém é insubstituível como já foi dito aqui. Há outros bons técnicos, há bons 

nomes para serem indicados e com certeza ele fará isso. Então esperamos que a exemplo do 

Ministério da Saúde, tenhamos sim um outro bom nome na frente da segurança, do Ministério da 

Justiça no nosso país. Era isso, Senhor Presidente.   

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

Com a palavra o Vereador Moacir Ascari. 

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

Samuel, não é quando usa-se a máscara, é quando a máscara cai, né? Né? Quando a máscara cai 

muitas vezes revela coisas que a gente sequer se dá conta, né? E acontece, né, às vezes usa-se, se 

esconde atrás de uma máscara, não essa máscara que estamos usando aqui, mas a máscara da 

pessoa que mostra uma coisa e na verdade pratica outra, né? Mas esperamos que tudo dê certo, 

né, Regis? Que a melhor coisa é independente de quem, o Governador do Estado eu não votei, 

mas eu torço pra que dê certo, né, porque nós temos que aguentar os quatro ano. Prefeito ele é 

Prefeito do município de Flores da Cunha. Tem gente que não gosta, mas é o Prefeito. Mesma 

coisa o Presidente da República, né? Então temos que torcer para que as coisas deem certo e 

dando certo não é o quanto pior, melhor, é o quanto melhor, melhor, né, porque aí melhora pra 

todo mundo. E eu acredito que depois, eu sou otimista, depois dessa pandemia eu acredito e falei 

na última quinta-feira também, eu acho que as pessoas vão se solidarizar mais com o próximo, 

né? Porque hoje quando tu chega perto de alguém que, da família que tu quer dar um abraço 

muitas vezes tu te segura, né? Eu tenho minha mãe que vai fazer oitenta e oito anos, eu vou até a 
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porta pra entregar os remédio dela todas as noite, mas eu não entro na casa dela, né, pra não, né? 

Mas tu tem a vontade de chegar e dar um abraço, dar um beijo, né, na pessoa mais próxima, mais 

querida, né? Então eu acredito que isso vai fazer com que as pessoas reflitam um pouco mais, né, 

e consigam ali na frente, né, porque agora nós estamos vivendo isso pela primeira vez, eu nunca 

ouvi falar isso, né, na pandemia, né, que aconteceu, né? Mas muitas pessoas hoje que são 

afortunados, né, eles correm o mesmo risco do que uma pessoa que é a menos afortunada, que 

está lá na periferia, é o mesmo risco que ela corre, né? E muitas vezes não é o dinheiro que faz 

com que a pessoa volte a viver, né? Mas então eu acho que com isso está mostrando muito as 

pessoas, né, que vê ali grandes empresários, jogadores de futebol que a gente sempre via como 

mercenários estão fazendo a diferença, se juntando, diminuindo salário, né, tentando fazer 

também a diferença. Isso é importante, né, Samuel? Cada um fazendo a sua parte pra mostrar pro 

próximo que vamos lá, vamos superar mais essa que certamente nós vamos conseguir, vamos 

sair vitoriosos aí na frente. No mais uma boa semana a todos e dias melhores virão.  

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Obrigado, Senhor Presidente! Só pra finalizar então a, o meu pensamento, a minha 

fala nessa noite dividindo com os Colegas e todos que estão aqui nessa noite também. Quando 

falei que a ciência e a fé são importantes, necessárias, porque dentro da ciência alguns casos era 

impossível que sobrevivessem ao coronavírus. Nós vimos através da mídia pessoas com mais de 

cem anos sendo curadas do coronavírus, então a ciência fez a sua parte e depois aonde entrou? 

Entrou a fé. E assim a gente vai viver esse tempo vendo da importância de todas as coisas. Nós 

não podemos eliminar uma em detrimento de outra. Não. Temos que saber conviver com todas 

as coisas. E é o que foi lido ali pelo nosso Colega Clodo, conheça a verdade e a verdade vai te 

libertar. Então a ciência, os cuidados que nós vamos ter que ter é fundamental e importante. Isso 

é ciência, isso é informação, isso é a verdade, mas também sabemos que tem a parte espiritual, a 

parte da fé, aquilo que nos move, aquilo que nos mexe a sermos melhores pessoas, ter esperança. 

Ter fé não é apenas ser positivo, porque pessoas positivas vendo um cenário, um número 

negativo elas logo perdem esse positivismo. Fé e esperança é outra coisa. É que mesmo sendo 

um cenário ruim, mesmo tendo números difíceis, uma situação difícil ela continua, ela persiste. E 

assim foram os nossos antepassados que aqui vieram pra essa região. Eles saíram da Itália com 

nenhuma ciência, mas com toda a fé e vieram e fizeram a diferença e aqui estamos nós milhares, 

é, centenas de anos depois gozando da fé que eles tiveram lá atrás, nossos antepassados, da Itália, 

da Europa, enfim, de diversos lugares. Então não devemos de forma alguma menosprezar a fé, 

porque a fé faz toda a diferença sim e nem a ciência, porque a ciência também tem a sua 

importância. Então pra finalizar também aqui sobre a questão do nosso presidente e do ministro, 

está aí, né? Está aí um momento, acredito que não seria o melhor momento, mas vejo que uma 

pessoa que entrou não política, agindo de forma política, uma pessoa que entrou de forma técnica 

sai de forma política e de forma política um pouco suja, suja sim. Porque eu, se eu confio a 

alguém algumas informações, eu mando uma mensagem no teu celular pessoal eu estou 

confiando em você e acredito que você vice-versa confia em mim. Então a partir daí a gente 

começa a ver o caráter, não, ali é o caráter. Não estou falando da parte técnica, estou falando do 

caráter da pessoa. Realmente temos que ver os dois lado da moeda, porque é fácil agora todo 

mundo achar que o Bolsonaro é o culpado de todos os problemas e sim a mídia ela influencia 

sim, a mídia tem a sua ideologia. É claro que não todas, mas a gente tem que saber aonde 

estamos nos alimentando de informação. Então independente do ponto de vista de cada um, 

conforme cada um vê a sua informação, mas eu acredito que seja por aí. Vamos lá, uma boa 

semana a todos, Deus abençoe. Obrigado, Presidente!   

VEREADOR REGIS PABLO SLAVIERO: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). O que eu estava falando sobre aquela situação que a gente torce pro Brasil mesmo   

é que eu desejo que a troca que ele vai fazer seja pro bem do Brasil e não do bem dele e da 

família dele, por isso que eu, é esse o meu pensamento, que seja pro Brasil e não pra família 

dele, pra proteger os ou um ou dois, três, quatro lá dele, né, só por isso que eu fiz esse 
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comentário. E o Sérgio Moro como você falou, né, que se ele se demonstrou corrupto, essa 

palavra, caráter, caráter, né, caráter, ele fez isso com o Lula. Ele tinha umas coisas que ele tinha 

que ficar guardadas e ele lançava no Jornal Nacional, né, lançava no Jornal Nacional. Ele foi 

muito corrupto, né, sendo a pessoa que estava combatendo a corrupção com corrupção, né, sem 

caráter. Eu não estou defendendo aqui o Lula, eu não estou defendendo (ininteligível), eu sempre 

vi que o Sérgio Moro nunca teve caráter, isso é uma verdade que eu, na minha visão eu via de 

sempre. E vendo também que o Bolsonaro está acabando entrando na velha política, né, com 

(ininteligível), se ele está sorteando cargos, enfim, essas coisas que eu vejo que quem votou, eu 

não votei no Bolsonaro, mas quem votou está triste, né, aí são coisas que não fazem bem pro 

Brasil pela visão de quem votou pro Bolsonaro. E eu queria falar, agradecer aquele momento que 

a gente teve na quinta-feira passada, Senhor Presidente, pela oportunidade de nós conversarmos 

com o pessoal da saúde, do hospital, com o Koppe, com o pouco, pouco que falou o nosso 

Secretário, enfim, mas esteve aqui presente, né, e dizer que fez-nos bem isso, a gente saber como 

é que está o nosso município pra até quando as pessoas procuraram a gente, a gente poder 

explicar, né, e acalmar principalmente, né, principalmente no âmbito de, dos ânimos do pessoal 

sobre a COVID-19. E a gente sabe que como eles falaram a gente não começou, o nosso 

município está, ainda não teve praticamente contato com o vírus, então a gente não sabe o que 

ele é ainda. Tomara que ele não seja, vou ser otimista, né, Fera? Vamos ser otimistas para que 

não seja o que está acontecendo em Manaus, o que está acontecendo no Ceará. São centros 

maiores, mas nós temos Caxias que é grande também. Só pra concluir, então tenham uma ótima 

semana a todos, né, à imprensa, aos funcionários da Casa, nossos assessores e os Senhores 

Nobres Vereadores. Muito obrigado, Senhor Presidente!   

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Obrigado, Presidente! É bom ver, ouvir as várias opiniões, cada um tem a sua 

opinião, isso é importante. E agora é fácil, né, qualquer um de nós criticar quem está lá, fez ou 

não fez e se alguém tivesse a tal da bola de cristal que diga o que vai acontecer amanhã, né? Mas 

assim, eu vejo que eu sou, sempre fui admirador do futebol do Paulo Roberto Falcão. Pra mim 

foi o melhor jogador, mas como técnico ele não deu certo. Ele sabia jogar, mas não sabia ensinar, 

não soube ensinar. Talvez se nesses cargos públicos seja a mesma questão. Tu quer conhecer 

uma pessoa, tu dê poder a ela. Tu dá poder pra uma pessoa tu vai descobrir logo quem essa 

pessoa é. Pode ser que dê certo, mas na maioria das vezes se ela não é do ramo não vai dar certo. 

Mas, enfim, eu sou Brasil, bandeira verde-amarela, independente de quem esteja no comando. 

Está correndo uma ação na cidade que eu acho que muitos municípios vão fazer, talvez há males 

que vem pra bem, né? A saúde nunca teve tanto investimento como está tendo agora, tantos 

olhares direcionados pra saúde, investimento, empresas, governo, hoje praticamente é só a saúde. 

Que bom! Que assim a saúde pode, poderá se estruturar melhor pra futuramente. E logo ali na 

frente nós teremos que fazer o mesmo trabalho com o comércio, com a indústria, com o 

consumo. Então está saindo agora já uma ação na cidade pra nós consumirmos produtos nossos, 

os vinhos nossos, os restaurantes nossos, as roupas, o comércio, tudo da nossa cidade. Então 

também eu acho que essa Casa vai se empenhar nisso, fazer uma divulgação. Logo nós teremos o 

Dia das Mães que é o que movimenta bastante de uma maneira correta e nós ficarmos na cidade, 

consumirmos na cidade, esse é o objetivo, que cada município fizer a sua parte. Claro, nós 

dependemos do grande centro. Tem muitas mercadorias que tu depende de São Paulo, Rio, 

grande centro pra ti fazer esse movimento, mas o que nós pudermos usar da nossa cidade, do 

nosso município pra fazer essa economia girar aqui internamente, é uma ação muito bem vista e 

nós precisamos ajudar nosso comércio. Era isso a mensagem. Uma boa semana a todos e 

obrigado!    

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

Presidência). Bom, Senhor Presidente, quero fazer das palavras do Colega Samuel quando falou 

do ex-ministro Moro, então quero pedir licença e utilizar as tuas palavras para fazer as minhas. 

Quero também parabenizar o Presidente pelo evento da última quinta-feira, agradecer novamente 
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a presença aqui do hospital; do nosso Secretário da Saúde, o Stuani; do Presidente do COE, né, 

que por muitas vezes se emocionou, não só eles, a nós e a gente vê, falei na noite, né, as pessoas 

que trabalham na saúde elas estão com o emocional totalmente, né, afetada, então eles estão 

dando a cara pra bater, então a gente entende. E com certeza nós, nós pudemos também engolir 

um pouco do, do que eles estão sentindo, né? Mas com relação ao, ao Alfredo, doutor Alfredo, 

né, acredito que ele teve muita coragem, é claro que tomou pressão dos outros médicos para 

assumir o COE, foi o único médico que quis assumir, né? Ninguém na verdade acho que gostaria 

de assumir essa bronca, mas foi indicação, né, de um grupo de médicos, e ele assumiu, né? 

Sabemos que ele está muito machucado com todas essas falas e o que recebeu por mensagem, 

né, a família principalmente está muito machucada. E no final de semana, conversei com pessoas 

da família, então eles estão muito, muito machucado mesmo, né? Então estão procurando a 

justiça, né, estão entrando na justiça e com certeza as pessoas que fizeram isso elas vão, vão 

receber a conta, ali na frente elas vão receber a conta, né, então temos que se solidarizar também, 

né? A gente sabe que nas redes sociais, né, quando a gente posta alguma coisa ou falam de nós 

vereadores, né, a gente sabe que todo mundo sabe tudo, todo mundo tem opinião pra tudo. Então 

é isso que, tomara que esse momento também que nós estamos passando, né, Vereador Pedro, 

tomara que esse momento que estamos passando façam as pessoas refletir quanto a isso também, 

porque é muito fácil hoje ter a ponta do dedo no celular e sair cutucando e falando de todo 

mundo. Então conforme o Vereador Fera também disse, então tomara que também, com tudo que 

estamos passando, né, Vereador Samuel, possamos ter uma noção diferente de como lidar 

também com as redes sociais. Era isso, Senhor Presidente, né? Uma boa semana a todos!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Éverton 

Scarmin. Encerrada as Explicações Pessoais, então passamos aos Informes da Presidência. Na 

noite da última quinta-feira, dia 23 de abril, nos reunimos aqui nesse plenário, com os 

representantes do hospital Nossa Senhora de Fátima e da Secretaria Municipal de Saúde, para 

uma importante explanação sobre os planos de contingência do Centro de Operações de 

Emergência, o COE, para o enfrentamento do covid-19. Desde já, registro aqui meu 

agradecimento a todos os Colegas Vereadores que se sempre se predispuseram a realizar esse 

evento, foi com a união de todos vocês que nós conseguimos traze-los aqui na, naquela noite. 

Agradeço também a presença de todos nesta data. Na oportunidade, o médico pediatra, doutor 

Alfredo Mazzocchi Koppe, membro do COE, falou sobre as ações tomadas pela equipe desde o 

início da pandemia no Brasil, o qual salientou que as medidas tomadas pelos órgãos 

competentes, como o isolamento social, o fechamento temporário do comércio e as outras 

atividades, estão sendo ações imprescindíveis para o combate à disseminação do coronavírus. 

Também falou sobre as ações tomadas pelo hospital Fátima, onde foram preparadas alas 

especiais para o atendimento dos possíveis infectados, com novos leitos de semi UTI’s, aquisição 

de medicamentos, EPI’s, entre outros materiais. Junto ao Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi 

foi montada uma estrutura com área coberta de 240 metros quadrados, que será de extrema 

importância para o atendimento dos casos suspeitos. Também tivemos a participação da 

enfermeira Aline Eberle, especialista em controle de infecção, e a médica infectologista Viviane 

Buffon, que falaram sobre como ocorreu as ações de treinamento aos profissionais que irão atuar 

na linha de frente. O encontro teve ainda a presença do Secretário da Saúde, Senhor Vanderlei 

Stuani, toda a equipe da secretaria, direção, profissionais do hospital Fátima, imprensa. Cabe 

aqui também nosso agradecimento à Senhora Olga Baggio Sandri, Cristiane Zin e Andréia 

Francescatto Vignatti, que estiveram então explanando as ações do hospital Nossa Senhora de 

Fátima. Sobre alguns assuntos tratados na noite de hoje, o primeiro deles da flexibilização de 

medidas de segurança nesta Casa. Cabe salientar que na semana passada, nós emitimos, a Mesa 

Diretora, uma nova resolução da mesa, em que então retomamos as atividades completas, 

regimentais, né, do ponto de vista do Pequeno e do Grande Expediente, bem como foram 

assegurados todos os direitos de manifestação amplos aos vereadores, conforme de praxe. O 

próximo passo sem dúvida será então, além de invocar todos os funcionários a, em tempo 
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integral, conforme o expediente normal nesta Casa, próximo passo será a flexibilização do 

público. É uma medida que a gente buscou fazer em etapas até pra que possamos monitorar os 

próximos acontecimentos a nível municipal e federal também, pois é nosso dever, acima de 

qualquer coisa, zelar pela integridade não só nossa, pela saúde da nossa população. Então assim 

que possível, certamente esta Casa voltará à condução normal dos trabalhos. Antes de encerrar, 

gostaria de deixar um abraço de feliz aniversário aos Colegas Vereadores Clodomir José Rigo, já 

esteve de aniversário. Quantos anos, Vereador? Pelo seu quinquagésimo terceiro aniversário, que 

esteve no último 23 de abril então, meus parabéns! E ao Colega Vereador Moacir Ascari, 

quantos anos, Vereador? É o quinquagésimo primeiro? Mais? É? E uns. Então de quinquagésimo 

quarto aniversário, então desejo o nossos parabéns! Muita saúde e alegrias! Diz que, nesse 

momento infelizmente não podemos comemorar, mas quando tudo passar, certamente faremos. E 

segundo o que a Renata escreveu aqui, né, aguardo o convite para o churrasco de ambos. Mais 

uma vez então agradecendo a presença de todos. É importante que nessa Casa sempre se faça o 

bom debate, respeitando, acima de qualquer coisa, a opinião de todos, dando o direito, né, a 

vários vieses assim de, de visão, cada um com a sua opinião. É importante e é salutar sempre pra 

democracia.  

Agradeço a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse (dia) 27 de abril 

(de 2020), às 19h41min. Tenham todos uma ótima semana!  
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