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SESSÃO 2.566 – ORDINÁRIA 

04 de maio de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 04 de maio de 2020, às 18h10min. 

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

imprensa, ao público presente, que nos prestigia novamente, sejam bem-vindos a esta Casa, com 

todas as medidas de prevenção. Esta Casa adota então, a partir da sessão de hoje, retorna a 

abertura dos trabalhos completos, com a possibilidade do público, dentro de um limite de 20% da 

nossa capacidade do plenário para que possam vir prestigiar as nossas sessões. Então essa Casa 

também toma seus cuidados, com todas as máscaras de proteção, álcool gel pra higienização dos 

presentes e nossa também, dos Vereadores, observadas essas questões para a plena condução dos 

nossos trabalhos com toda a segurança e as medidas cabíveis de saúde. Então, desde já, muito 

boa-noite, sejam 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 031/2020, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de março de 

2020, para conhecimento dos Vereadores. 

Ofício nº 032/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 018/2020, que “Autoriza a abertura de 

um crédito adicional especial no valor de R$111.200,00”. 

Ofício nº 033/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 019/2020, que “Inclui a Atividade 2135 

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

autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$10.000,00”. 

Ofício nº 034/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 007/2020 e encaminha o 

memorando nº 067/2020, da Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito, que informa 

sobre os questionamentos da obra de pavimentação com blocos intertravados da rua Marechal 

Floriano, no bairro União, em atenção ao requerimento nº 025/2020, de autoria do Vereador 

César Ulian. 

Ofício nº 035/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 020/2020, que “Autoriza a abertura de 

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

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

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

conhecimento dos Vereadores. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 021/2020, de autoria do Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani, que “Dispõe 

sobre a regulamentação das atividades de Escritório Virtual, Coworking e assemelhados no 

Município de Flores da Cunha e dá outras providências”. 

Projeto de Lei nº 022/2020, de autoria do Vereador Éverton Scarmin, que “Denomina de Estrada 

Armindo Panizzon uma via pública localizada no Travessão Martins, no município de Flores da 

Cunha”. 

Indicação nº 045/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que indica ao Prefeito Municipal 

que mantenha parcialmente, em vinte por cento, os pagamentos mensais relativos aos contratos 
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de transportes escolares celebrados com as empresas particulares que prestam serviço ao Poder 

Executivo Municipal. 

Requerimento nº 027/2020, de autoria do Vereador Regis Pablo Slaviero, que requer o envio de 

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

foi retirada a insalubridade dos motoristas da Secretaria de Saúde. 

Requerimento nº 028/2020, de autoria do Vereador Regis Pablo Slaviero, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa a relação de 

servidores das Secretarias da Fazenda, Obras e Desenvolvimento Social, bem como os 

respectivos cargos que ocupam, citando também quais deles são concursados e quais são cargos 

em comissão. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS:  

Ofício do Senhor Edvaldo Mendes Flores, que solicita uma possível retratação do Vereador 

Pedro Sperluk, bem como os procedimentos cabíveis pelo Regimento Interno desta Casa 

Legislativa com relação à conduta ofensiva do Vereador com este cidadão em seus comentários 

nas redes sociais. 

E-mail da Consultora de Negócios da Rio Grande Energia (RGE), que solicita aos Vereadores 

desta Casa que possam divulgar à comunidade, que a RGE iniciou a aplicação do desconto de 

100% nas contas de energia dos clientes cadastrados na tarifa social, conforme descrito na 

medida provisória nº 950, de 08 de abril de 2020, do governo federal, que isenta a tarifa de 

energia, exceto taxas e impostos, dos clientes enquadrados como baixa renda, que tenham 

consumo mensal de até 220kWh, nos próximos três meses, entre 1º de abril a 30 de junho de 

2020, a fim de amenizar os impactos da pandemia por coronavírus; e que os mesmos devem se 

cadastrar junto à RGE, entrando em contato por meio dos canais digitais da empresa. 

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

Encerrado a leitura dos expedientes, passamos então ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Regis Slaviero. 

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

imprensa, sempre presente, público em geral, agora que podem assistir nós aí, nossos amigos, 

colegas funcionários da Casa, nossos assessores. Eu fiz um requerimento, solicitando à Casa a 

relação de servidores das Secretarias da Fazenda, Obras e Desenvolvimento Social, bem como os 

respectivos cargos que ocupam, citando também quais deles são concursados, ou FGs, ou CCs, 

né? O César acabou de me dizer que faz pouco que ele pediu. Talvez, ele tenha pra me informar, 

já, mas, enfim, foi feito o pedido. E o outro é que, se não me engano, há mais de 20 anos, isso já 

foi retirado, se não me engano, é um bom tempo já, a insalubridade dos motoristas da Secretaria 

da Saúde, né? E agora a gente vê que o pessoal, os médicos, enfim, o pessoal que trabalha na 

saúde, que está na linha de frente aí ao combate ao covid-19, o novo coronavírus, eu gostaria de 

saber o porquê que foi tirado na época e se não tem como recompor isso, né, na carteira de 

trabalho deles. Como eles estão na linha de frente do combate à pandemia, então por isso que eu 

fiz esse requerimento. Então seria só sobre isso. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Regis. 

Encerrado os inscritos para o Pequeno Expediente, passamos para o 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com a palavra Vereador Samuel de Barros Dias. Quinze minutos, Vereador. 

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

Vereadores, funcionários dessa Casa, a todos que, nessa noite, estão aqui nos acompanhando, 
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uma noite especial, onde estamos retomando aí esse espaço onde a comunidade possa estar nos 

acompanhando. Então temos algumas pessoas aqui que é bom vê-los. Sejam bem-vindos, bem-

vindas, neste templo. Eu estava com saudade, Vereador Pedro, realmente de usar a tribuna. 

Estávamos nos preparando, já há alguns dias, para que a gente pudesse utilizar outras formas de 

meio de comunicação sobre algumas demandas do nosso município e uma delas eu venho já 

falando aqui há alguns..., é alguns meses, n´mínimo, aí sobre a questão das águas. Estive 

conversando com o nosso Diretor da Corsan, Giovani, há alguns dias atrás, conversando com ele, 

muito me preocupei da real situação, não somente no nosso município, mas, principalmente, no 

nosso estado. O nosso estado está passando por uma situação de estiagem realmente 

extremamente complicada. Dos 497 municípios, quase 70%, já passamos provavelmente disso, 

346 municípios já decretaram estado de emergência, Desses 346 municípios que decretaram 

estado de emergência, 241 já tiveram decreto homologado pelo Estado e 216 reconhecido pela 

União. Isso são dados extremamente complicados, sabendo que, desses municípios, existe toda a 

ação primária, ação secundária que uma ação, ou seja, uma área prejudicada, prejudica as demais 

áreas dentro de um município. E, falando com o nosso Diretor aqui da Corsan, ele se mostrou 

preocupado, contanto que saiu uma reportagem desse final de semana, pelo jornal O Florense, e 

eu tenho ela aqui em mãos, quero parabenizar aqui o jornal O Florense, por também trazer essa 

informação aos nossos munícipes, aonde ele coloca que os poços do nosso município, da água 

potável, que estamos utilizando, já estão..., as bombas já estão trabalhando 22 horas das..., por 

dia, das 20 que era costumeira trabalhar. Então ele também mostrou uma grande preocupação na 

questão que nós estamos utilizando, e, quando digo nós, eu falo comunidade num todos, a 

comunidade está utilizando água potável de forma errada. Como agora é preciso, com toda essa 

questão da higienização, se lava muito a mão, as pessoas estão em casa, então estão 

subutilizando a água, ou melhor, deveriam subutilizar a água e não estão fazendo. Estão 

utilizando a água à rodo, como se diz. E isso é um bem finito, Vereador Regis. É um bem finito! 

O Brasil é um país diferenciado dos demais países de toda a Terra porque nós temos de 12 a 16% 

de toda a água potável do mundo. Olhe bem! O Brasil se diferencia. Claro que somos um país 

extremamente grande, mas nós temos um potencial, ou melhor, nós temos as bacias 

hidrográficas, na questão da água potável, de 12 a 16% da água potável do mundo. Isso é muita 

água! O problema é que não estamos sabendo utilizar essa água. Estamos usando essa água de 

forma errada. E, quando eu falo isso, eu falo Brasil, eu falo, também, a nossa região, a nossa 

comunidade, em especial, Flores da Cunha. Então a preocupação que o nosso Presidente da 

Corsan, o nosso Diretor da Corsan, Giovani, está tendo e vem trazendo isso através dos meios de 

comunicação, da rádio Amizade, da rádio Solaris, através do jornal, é de fato algo que nós 

devemos nos preocupar, Presidente. Porque estamos com tantos problemas! Imagina você se nós 

tivermos racionamento de água? Como Bagé, que hoje Bagé já mudou de novo. Antes era 12 

horas metade da cidade tinha água e 12 horas não tinha e, depois, 12 horas a outra metade da 

cidade. Agora eles mudaram, agora são seis horas apenas. Seis horas apenas! Seis horas apenas 

por dia. Então racionamento de água é algo preocupante e isso vem, principalmente, pela falta da 

correta utilização da água. Aqui foi encaminhado vários projetos na questão ambiental, o próprio 

Vereador César encaminhou algumas coisas bem interessantes nos anos passados sobre a questão 

da coleta da água da chuva, né, e tudo isso. Então são ações como essa que são importantes, que 

a gente precisa, nós, como comunidade, pensarmos para podermos utilizar melhor toda a água, a 

água que vem da chuva, a água que nós utilizamos dentro de casa pra lavar roupa, enfim, todas 

essas formas e maneiras para que a gente possa subutilizar a água que nós estamos usando e não 

usar a água potável. Olha bem o que estou falando: água potável, para coisas que elas não são tão 

necessárias. Vemos pessoas utilizando água tratada para lavar calçada, para lavar carro, enfim, os 

exemplos cada um de nós sabe como tem acontecido na nossa comunidade e, especialmente, 

nesse tempo que as pessoas estão em casa ociosas. Ociosas! Então nós vemos..., viemos 

pensando acerca disso já há algum tempo e, junto com a nossa bancada, claro que nesse tempo a 

gente estava aí trabalhando em casa, para que nós pudéssemos criar um projeto que viesse a 

conscientizar sobre essa questão da água. Mês de março é o mês que trata da questão da água. 
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Dia 22 de março é o dia onde se celebra, onde se pensa sobre a água, mas só que a água, como eu 

disse, ela é um bem finito, nós não temos que pensar apenas em um mês, Presidente, ou apenas 

um dia, é algo que nós temos que pensar consequentemente todo o ano. É um bem que nós 

precisamos ter um cuidado dele. Que, daqui há pouco, se nós não cuidarmos bem, nós podemos 

ter problemas com isso. Racionamento! E o racionamento ele não atinge apenas a minha casa, a 

sua, ele atinge, por exemplo, o hospital. Imagine você o hospital sem água! Imagine você outros 

setores da nossa sociedade sem água! Como que vai ficar? Como que vai ficar a higiene? Como 

que vai ficar os trabalhos e os serviços de uma comunidade nesse sentido? Então é tempo e é 

momento, dentro dessa conscientização do coronavírus, que a gente também pense num bem tão 

importante, tão necessário. Porque eu, talvez, um pouquinho mais, assim eu estou alagado, né? A 

ciência mostra que o corpo humano ele possui, quando criança, mais de 70% é de água, eu acho 

que estou um pouquinho mais, já estou alagado, tenho bastante água nesse “corpicho” aqui. 

Então imagino, meus queridos que estão aqui nessa noite me ouvindo, a água é fundamental! A 

água é importantíssima! Importantíssima! Então temos que ter esse cuidado, é um assunto que 

tem que ser falado sim e não apenas agora, neste momento, mas todo ano. Então a nossa bancada 

está trabalhando para montar um projeto para, depois, estar..., montar não, estamos trabalhando 

já no projeto, vamos estar encaminhando às bancadas, para que a gente possa conscientizar, 

falar, não apenas numa questão de escola, não apenas..., a comunidade, a todas as pessoas que 

podem tomar decisões de caneta, de, daqui há pouco, sim irem para as boas ações de projetos 

que já foram encaminhados aqui nessa Casa para que possamos aproveitar melhor a água da 

chuva, recolher a questão pluvial, também falei isso com o diretor, como é que está a questão do 

plano aqui no nosso município. Então boas informações acredito que virão. Falei, também, como 

nosso Prefeito Municipal sobre essa questão da conscientização, foi no dia 24 de março, dia 22 

de março falei com o Prefeito sobre essa questão. Ele achou extremamente importante. Vemos 

que também o Diretor da Corsan ele fala que há possibilidade que, se não chover..., se não 

chover, de ser liberado um decreto no nosso município de contingenciamento de água. Então 

temos que pensar! Temos que pensar não só agora. Orarmos, crermos, pedirmos para que o 

Senhor, bom Deus, nos dê água também neste tempo, porque já temos alguns problemas e, se 

nos faltar água, os problemas vão aumentar, Madelaine! Os problemas vão aumentar. Então eu 

quero deixar aqui um “videozinho” pra vocês, acredito que vai dar pra passar todo o vídeo e esse 

vídeo traz uma conscientização, uma carta vindo do ano 2070. E vamos... (Exibição do vídeo 

através da televisão, com o seguinte texto: “Estamos no ano 2070 e acabo de completar os 50 

anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais, porque bebo 

pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nesta 

sociedade. Recordo que, quando tinha cinco anos, tudo era muito diferente. Havia muitas 

árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de 

chuveiro por cerca de uma hora. Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. 

Antes todas as mulheres mostravam a sua formosa cabeleira. Agora devemos raspar a cabeça 

para mantê-la limpa sem água. Antes o meu pai lavava o carro com a água que saía de uma 

mangueira. Hoje os meninos não acreditam que a água se utilizava dessa forma. Recordo que 

havia muitos anúncios que diziam “Cuide da Água”, só que ninguém lhes ligava; pensávamos 

que a água jamais podia terminar. Agora, todos os rios, barragens, lagos e mantos aquíferos 

estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Antes a quantidade de água indicada como 

ideal para beber era oito copos por dia por pessoa adulta. Hoje só posso beber meio copo. A 

roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo; tivemos que voltar a 

usar os poços sépticos (fossas), como no século passado, porque as redes de esgotos não se 

usam mais por falta de água. A aparência da população é horrorosa; corpos desfalecidos, 

enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele pelos raios ultravioletas, já que não 

temos a capa de ozônio que os filtrava na atmosfera. Imensos desertos constituem a paisagem 

que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das 

vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é 

dramático. As fábricas dessalinizadoras são as principais fontes de empregos; os assaltos por 
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um galão de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Pela ressequidade 

da pele uma jovem de 20 anos, parece como se tivesse 40. Os cientistas investigam, mas não há 

solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de 

árvores, o que diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia 

dos espermatozoides de muitos indivíduos; como consequência, há muitos meninos com 

insuficiências, mutações e deformações. O governo já nos cobra pelo ar que respiramos: 137m3 

por dia por habitante adulto. As pessoas que não podem pagar, são retiradas das “zonas 

ventiladas”, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos, que funcionam com energia 

solar; não são de boa qualidade, mas pode-se respirar. A idade média é de 35 anos. Em alguns 

países existem manchas de vegetação com o seu respectivo rio que é fortemente vigiado pelo 

exército. A água é agora um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro ou os diamantes. Aqui 

já não há árvores, porque quase nunca chove. Advertiam-se que havia que cuidar o meio 

ambiente e ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que eu lhe fale de quando era 

jovem, descrevo o bonito que eram os bosques, a chuva, as flores; falo do agradável que era 

tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse, o quão 

saudável que as pessoas eram. Ela pergunta-me: “Papai, porque a água acabou?” Então sinto 

um nó na garganta! Não posso deixar de sentir-me culpado, porque pertenço à geração que 

destruiu o meio ambiente ou simplesmente não tomamos em conta tantos avisos. Agora os 

nossos filhos pagam um preço alto e, sinceramente, creio que a vida na Terra já não será 

possível dentro de muito pouco tempo. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a 

humanidade compreendesse isto, quando ainda podíamos fazer alguma coisa para salvar o 

nosso Planeta Terra!”). Obrigado, Alai! Então esse é um “videozinho” muito interessante da 

conscientização que precisamos ter. Então, além desse momento que estamos vivendo, que 

temos que ter todos os cuidados para que possamos passar por eles, sejamos e, como eu tenho 

dito e pedido nas minhas orações, que nós sejamos a população, sejamos o país, que tenhamos o 

menor número possível acometidas pelo coronavírus, que sejamos uma nação que venha a dar 

exemplo não apenas de baixa..., de baixo números ou mortes, podemos assim dizer, mas que 

possamos aprender a conviver um com os outros e nos ajudar, nos auxiliar dentro das nossas 

necessidades. Que a conscientização seja cada vez maior, Senhor Presidente. Meu muito 

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

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador Samuel 

de Barros Dias. Com a palavra Vereador Moacir Ascari. 

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

Presidente desta Casa, Colegas Vereadores, assessores. Vejo aqui caras novas, né? Nem tão 

novas, né, Jaque? Decidimos, na última semana, liberarmos, né? Nós, até então, não tínhamos, 

sequer, cinco ou seis pessoas que vinham, hoje nós vemos aí até umas 10, 15 pessoas, né? É m 

momento importante, porque muitas das pessoas, Presidente, estão, hoje, se postulando como 

candidatos ali na frente, né, nas próximas eleições e, justamente, eu, quando foi a minha primeira 

vez, também fiz, vim pra esta Casa pra acompanhar, ter um pouquinho de noção, que que, 

quando a gente vai se apresentar, quais são os projetos que estão em andamento, quais são..., 

qual é a dinâmica da Casa pra também conversar com as pessoas, né? Mas ouvia, atentamente, 

aqui, Vereador Samuel, né, o seu pronunciamento e, hoje, nós com 50 anos, né, Barp, e aqui há 

50 anos está mostrando, né, esse vídeo, então há 50 anos atrás, eu me lembro muito bem, né, ali, 

48 anos atrás, né, me lembro muito bem que, naquela época, os nossos pais já eram sofridos com 

a nossa idade de hoje. Muitos deles, né, eu via pelos meus avós também, que partiram cedo, mas 

eram pessoas já muito sofridos, né, no dia a dia. E, se forem olhar pros pais, os avós de vocês, 

certamente, quando tinham 50 anos, já eram uma aparência já de velhos, né, pessoas já que não 

aparentavam aquela idade, mas que já tinham o seu..., a sua quilometragem já bem rodada, né? 

Eram mais sofridos naqueles tempos. E, se formos ver pelo meio ambiente, eu me lembro que eu 

olhava no entorno da minha casa, que eu moro..., resido até hoje, né, naquele local, eu olhava o 

entorno e eu via roças em tudo quanto é lugar e eu via fumaça e fogo, né, pra plantar trigo, pra 
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plantar milho, pra plantar..., eram as roças e os potreiros. Hoje não, eu vejo mato, mato, mato, 

mato. Então tem algumas coisas que veio pro lado bom, né, que veio a reflorestar novamente 

aonde tinha, mas a..., os alimentos foram pra outras áreas, sendo cultivados, né? E que nós 

precisamos cada vez mais é de alimentos, pra não chegar a ver aquelas pessoas sofridas aí por 

falta não somente de água, mas por alimentos também, né? E hoje a conscientização, hoje 

existem açudes, todo o agricultor tem o seu açude, né, o seu reservatório de água, que hoje deve 

estar seco. Depois de quatro meses aí que não chove, deve estar todos secos, assim como é o 

nosso rio das Antas. E as lavagens, hoje, lá atrás, era obrigatório, pelo menos nos postos de 

combustível, ter um reservatório de 30 mil litros, no mínimo. Eu tenho um de 60 mil litros e toda 

a água da chuva ela é utilizada pra limpeza, lavagem de veículos, toda a infraestrutura. Gasta-se 

o mínimo necessário, que é pra área de alimentação, água potável, né? E..., então muitas..., 

existem as cisternas, os reservatórios, em Flores da Cunha o Felipe Alexandre Salvador, meu 

colega vereador, fez a lei, lá em 2008 eu acho que foi, 2008 eu acho que foi e aonde obrigava 

toda a residência a ter o seu reservatório, no mínimo, de 200 litros, dependendo a residência, né, 

João Paulo, que é arquiteto, sabe muito bem que, pra aprovar qualquer projeto, hoje, vai 

construir uma residência, já tem lá obrigatório a cisterna pra coleta da água da chuva, né? E hoje 

o mais inteligente ele não adota os 200 litros, ele adota 1000 litros, 1500 litros, né, porque, 

quando dá uma pancada de chuva aí de 15 minutos, enche e o resto é o excedente que vai pra 

rua, né? E, quando dá uma seca, 200 litros é pouco, lavar o pátio da casa é pouco. Então já existe 

um projeto, que nós aprovamos por unanimidade na época e, hoje, os engenheiros, arquiteto, já 

na aprovação, sabe que tem que constar isso. O projeto que foi feito pensando já nisso, né? Então 

eu não sei se é pra colaborar ou não com o projeto do Vereador, que está fazendo, então pra dar 

uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa a mais pra acrescentar, que é importante, né? Um 

outro assunto que também eu gostaria de colocar é, no último final de semana, nós tivemos mais 

uma perda de uma vida, né, um acidente de trator no município de Flores da Cunha. Nós 

tivemos, há 40 dias atrás, lá no Carvalho, né, um menino, que também era experiente no trator, 

mas acabou perdendo a vida, né? E agora não se fala em experiência porque esse, o Itacir, meu 

amigo e amigo da grande maioria de vocês aqui, pelo seu jeito de ser, né, ele fazia muitas 

amizades, então ele veio a falecer, num acidente de trator, que eu acho que desde criança ele já 

andava com o trator, né? Então são fatalidades que acontecem, né? Muitas vezes..., não, mas 

porque que não usa a proteção. Muitas vezes a proteção atrapalha, porque tem que trabalhar 

embaixo da videira, né? O terreno acidentado, nós não estamos numa planície aqui que nós 

largamos o trator, ele tem GPS, ele vai e vem sem ninguém em cima, né? Então são fatalidades 

que acontecem, né? Então a Comissão, até, de Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 

Humanos, poderia, né, Presidente, fazer alguma..., procurar, fazer alguma cartilha desses 

acidentes que acontecem mais rotineiramente aí, criar condições. Hoje nós temos as aulas de 

trânsito, né? Tem lá semana do trânsito, que são ensinadas crianças, né? Então pra, aqui há 

pouco, fazer uma divulgação de conscientização com as máquinas, que hoje o nosso agricultor 

ele nos é útil desde que a gente acorda de manhã até que nós nos deitamos à noite, nós 

dependemos do agricultor, né? Não tem outra profissão que a gente dependa 24 horas por dia que 

não seja o agricultor. Então quanto mais nós divulgarmos, via Casa, via comissão, eu acredito 

que seja um panfleto informativo, uma, né..., até juntar..., junto no trânsito, né, porque hoje o 

nosso agricultor, às vezes, ele sai com o trator pra vim até o posto abastecer, ele anda em 

rodovia, né, e não pode, mas tem que fazer isso porque ele tem que trabalhar, né? Ele..., e parece 

uma ferramenta fácil de ser utilizada, né, prática, né, assim como é uma empilhadeira, né, muito 

perigosa também, porque ela é curta e qualquer giro, né, você acaba passando numa pedra, acaba 

tombando. Então, infelizmente, tivemos mais uma perda, do empresário rural, né, que ele foi o 

primeiro no motocross, que organizou o motocross, ele foi o primeiro a criar um espaço, um 

restaurante no interior, ele foi aventureiro em várias coisas e hoje ele cultiva videira e uvas, né, e 

é uma pena, né? Uma pena que a gente perde mais uma pessoa. Então uma sugestão aí pra 

comissão, Barp, que é o Presidente da comissão. Na quinta-feira, falando um pouco de 

coronavírus, nós vamos ter agora o uso obrigatório da máscara, né, nas ruas da cidade. No 
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comércio já era, né? Embora tenha ainda aquele que resista entrar nos estabelecimentos. Ah, não, 

eu só vou buscar um..., eu só vou buscar isso, só vou buscar aquilo, né? Então eu acho que a 

gente tem que incentivar. Eu não sei se vai ter penalidade e multa, eu acho que não, porque a 

multa..., Caxias é de 90 a 160 reais, parece, e eu acho que não precisa chegar ao extremo, né, de 

penalizar, mas conscientizar as pessoas a utilizarem, né? Que muitas vezes eu vejo jovens, né, 

nós, adultos aí e não vemos o idoso com a máscara porque ele diz eu não consigo falar, não 

consigo respirar. Eu sei que é difícil, eu não consigo falar. Talvez, é bom ficar mais de máscara, 

daí fala menos, né, Clodo, né? Ofereci meu tempo hoje pro Vereador Éverton Scarmin, porque 

eu utilizei na semana passada, mas ele disse que não precisava, né? E, se alguém quiser uns 

cinco minutos aí, me faz sinal, que eu passo meu tempo. No dia de hoje nós vamos votar um 

projeto, aquele de repasse de 100 mil reais pro hospital e está sendo pedida mais um projeto, uma 

abertura de uma rubrica de 10 mil reais, né? Inclui na LDO, né, de 10 mil reais, que é justamente 

pra não estar toda vez pedindo, então vai ter a rubrica, cai na rubrica, né, os recursos que vem 

emendas do Governo Federal, do Governo Estadual, cai ali e já repassa automaticamente pro 

hospital. Então estaremos criando essa rubrica, vou pedir urgência urgentíssima então a esse 

projeto de lei, que é o 19 e o Projeto de Lei 20, 20 também. Vou pedir as duas urgências. Uma 

que o 20 foi feito a estrada aí, não preciso estar explicando, né, do porquê, argumentar. O 20 é da 

estrada do Carmo, que ela foi totalmente aberta, bloqueada, feito a canalização de água pluvial e 

está se tirando dinheiro então que era pra avenida 25 de Julho, ela foi segurada, que eram 

recursos que vieram do pré-sal, né, que era da..., lá da..., royalties do petróleo, veio, aí foi 

colocado pra avenida 25 de Julho, então se retira da avenida 25 de Julho e se coloca na estrada 

do Carmo hoje e então se segura essa obra que estava prevista para ser realizada. Então vou pedir 

essas urgências, porque ela está pronta e nós precisamos dar continuidade às obras e ações do 

município. Outras obras estão em andamento no município, né? Então tem várias aí que não 

podem paralisar, né? Mas as prioridades sempre é com as..., com as..., com o coronavírus aí, com 

a pandemia. Eu sou otimista, eu acredito que nessa semana vão ter boas esperanças, né, 

medicamentos que não vai mais utilizar mais 15, 30 dias de recuperação, mas quatro dias. Quatro 

dias que poderão ser tratados em casa, medicamento que, hoje ou amanhã, vai ser divulgado, no 

Estados Unidos, pra chegar aqui é rapidinho, né, com os laboratórios top, é..., o mundo inteiro 

recebe praticamente no mesmo..., mesma hora, né? Eu acho que nós vamos estar chegando no 

pico, né, da pandemia. Espero que esse mês de maio passe rápido e que vá embora todos esses 

problemas e que a gente volte a trabalhar. Nós temos uma arrecadação a menor do Município em 

três milhões e meio já, de recursos que são de impostos, de receitas, das indústrias, que vem pros 

cofres públicos. Hoje, o Governo Federal..., foi aprovado no Senado o repasse para o Município 

de Flores da Cunha de quatro milhões e meio de reais, que falta ainda ir pra Câmara, pra Câmara 

liberar e, depois, vim pro..., pros municípios, né, esses recursos. Então vai amenizar uma parte e 

a outra parte sabemos que tem que ser pra saúde, né, Samuel? Xis por cento pra saúde. Então vai 

dar um equilíbrio, né, nas contas, esperando que a economia comece a decolar, caso contrário, é 

um problemão maior. Nós sabemos aí que muitas empresas estão com dificuldade enorme, né? 

Nós temos a empresa..., nós temos lá a empresa, né, Paulinha, que está aqui, só o dia 05 de 

junho, se melhorar, né, caso contrário, fica mais tempo em casa. Se não tivesse uma liquidez 

sólida, fluxo de caixa, dizia o nosso Governador, né, certamente, essa empresa não voltaria mais 

com seus 280 funcionários que tem, né? Então temos que estão preocupados com isso. É aquela 

lojinha do centro, que tem que trocar de sala pra pagar menos aluguel, é o outra que tem que 

fechar as portas porque não tem como pagar seus funcionários, é uma escola de dança que não 

pode dar aula, é uma creche que tem que pagar as professoras pra ficar em casa e não tem alunos 

nas escolas... Então, se nós olharmos, é um ciclo, né? Então, desde o agricultor até o grande 

empresário, todo mundo está sofrendo. E caixa da Prefeitura, automaticamente, é o reflexo tanto 

na educação, na saúde e todas as outras atividades. Então temos que estar preocupados. Tem uns 

que dizem fique em casa, fique em casa, mas tem que, às vezes, trabalhar, porque o fique em 

casa, fique em casa, muitas vezes, o cara está com a geladeira cheia e com o dinheiro no banco, e 

não paga aluguel e tem os filhos bem colocados, né? Mas temos que estar preocupados coma 
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saúde e com a economia junto, porque, se morrem do covid, é uma coisa, se morrer de fome, 

também é um problema. Então nós temos que chegar a um consenso, nem oito, nem 80, mas 

meio termo pra que a gente consiga sobreviver. Certo? No mais, uma boa semana a todos, 

tenhamos uma boa-noite! 

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

Com a palavra Vereador Pedro Sperluk. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Boa-noite, Senhor Presidente, Colegas Vereador, os 

funcionário da Casa, assessor. Estão todos..., todos junto hoje, depois de muitos dias, né? 

Dezenas de dias, estamos aqui todos junto. E também eu quero dar as boas-vindas ao Regis, né? 

Eu não tinha usado a tribuna ainda. E, também, boas ida, já daqui há pouco aí, né? Então o 

público presente, que estão aqui, o meu boa-noite. O jornal, o Coloda, o Rouglan, né, o meu boa-

noite a todos. Quero falar um pouquinho sobre uma indicação que eu fiz aqui, sendo procurado 

pelos pessoal dos transporte, né, Presidente? É uma indicação, né? A gente precisa de fazer, né? 

Se dá, não sei, mas se faz. Tem que fazer, vamos fazer, né? Aqui a indicação foi protocolada na 

quinta-feira, né, e aqui diz assim: sugiro que o Senhor Prefeito Municipal mantenha, 

parcialmente, em vinte por cento, os pagamentos mensais relativos aos contratos de transportes 

escolares celebrados com as empresas particulares que prestam serviço ao Poder Executivo 

Municipal. Esse pedido visa atender uma reivindicação das empresas particulares que prestam 

serviço para o Poder Público Municipal de transporte escolar, uma vez que esta empresa, bem 

como a maioria das empresas do município foram afetadas economicamente pelo coronavírus, 

covid-19. As empresas que prestam este serviço ao Município estão sendo muito prejudicadas, 

uma vez que as aulas das escolas municipais e estaduais estão suspensas desde o dia 19 de março 

e não há previsão para a retomada das mesmas, o que faz com que estas empresas passem por 

momentos muito delicados. Esta medida amenizaria um pouco as perdas econômicas e ajudaria a 

manter a estrutura e gastos até a retomada das aulas no município. O valor pago, na ordem de 

vinte por cento, serviria de adiantamento pelos serviços que serão realizados posteriormente e 

este valor poderá ser descontado proporcionalmente nos 12 meses subsequentes após a 

retomadas das aulas, evitando, assim, a demissão de funcionários ou até mesmo o fechamento 

destas empresas, né? Não sei se é viável para o Senhor Prefeito, mas eu preciso de fazer essa 

indicação, porque fui procurado, né, pelos transporte aí que, na verdade, tá todo mundo meio que 

falido, né? Eu até que tinha falado com o Colega Vereador Fera por causa dessa indicação, eu 

falei com o Presidente. A gente faz, né, porque, se dá certo, seria muito bom pros nossos filhos, 

né, pras nossas empresas, que eles também estão... E não vai ser um dinheiro doado, vai ser um 

adiantamento. Então, se fosse possível, eu gostaria, né, que fosse feito. Mas cabe ao Senhor 

Executivo, né, que se pode ou não pode, se dá ou não dá. Em tempo, também, quero saudar o 

Júnior Port de Oliveira, meu grande amigo, né, Júnior? Eu quero me deter um pouquinho aqui 

na..., num vídeo gravado no dia 30 de maio, na pracinha da Corsan, né? Eu ia deixar isso aqui 

pra outro dia, mas vamos fazer logo, né? De um ofício que o Presidente da Câmara recebeu do 

Senhor Edevaldo Mendes Flores. É um soldado da Brigada Militar, né? E nesse vídeo..., a gente 

fez um vídeo e postou, né? A gente fez um vídeo e postou. Só que ele trouxe aqui na Câmara de 

uma parte que ele comentou, só uma “partezinha” que ele comentou, né? Dali pra baixo onde eu 

revidei. A parte anterior, que ele me desacatou ele não pôs aqui, né? Aí fica fácil, né? E eu quero 

dizer que em momento algum, no momento que eu fiz o meu vídeo na praça, eu falei o nome de 

algum policial militar. Em momento algum eu falei o nome de alguém. Eu falei em segurança e 

eu falei com o Senhor Prefeito. O cara, a pessoa mais certa pra fazer essa reclamação, com este 

Vereador, seria quem, Presidente? O Senhor Prefeito, Legislativo e Executivo. Essa é a verdade, 

entendeu? Porque eu não ofendi ninguém no vídeo que eu fiz, que a gente postou e o meu 

assessor, grande Oliveira Júnior, foi lá e deletou pra preservar a minha imagem, porque as 

pessoas, às vezes, pensam que tem cultura, mas não tem. E a gente é um ser vivo, né? Vocês 

sabem como é que funciona. Então a única pessoa que eu falei o nome é o Senhor Executivo, que 

se chama Lídio Scortegagna. Esse homem tinha o direito de entrar no meu face e bater, Colegas 
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Vereador, porque eu falei o nome dele. Agora em momento algum, eu falei no nome de algum 

PM da nossa polícia militar de Flores da Cunha, né? Então, portanto, eu sou um legislador, como 

qualquer um de nós nove vereador aqui. Eu sou um fiscalizador. Se eu postei um áudio, sem 

ofender aquele ser humano, eu não acho justo ele vim me ofender nas minhas rede social. Então 

ele na função dele e eu na minha, Presidente! Ele na função dele, Colega Moacir, e eu na minha. 

E é essa as minhas palavra que eu tenho., né, sem muito espichar o assunto, né? E eu tenho um 

gabinete nessa Casa, como qualquer um vereador tem, e está disposto, estamos às ordens pra 

receber qualquer pessoa, né? Esse senhor está convidado pra vim no meu gabinete pra gente 

conversar, né? Eu acho que essa aí é a melhor forma, né? E é isso que eu tenho pra dizer. E, a 

respeito da pracinha da Corsan, eu não retiro o que eu falei, ela precisa de atenção, por causa que 

o tráfico ali tomou conta, né, a prostituição... Já foi tomada as providências com a limpeza, né? 

Aquilo ali sempre foi o mais “deixadinho” de lado, né? Aquela praça lá, que o Vereador César 

também já fez essa..., essa indicação. Mas eu não fiz isso aqui, eu não fiz essa indicação pra mim 

ganhar dinheiro em cima disso, eu só fiz porque eu fui procurado pela sociedade. Eu fui 

procurado! Em frente àquela praça tem uma igreja que se chama Assembleia de Deus, que são 

seres humanos como qualquer outros, Pastor Samuel, né? E, dentro daquela igreja..., dentro 

daquela igreja, eu fui procurado pelo pastor e ele me relatou, juntamente com meu assessor, que 

uma mulher ficou nua lá dentro da igreja. Então, né, convenhamos! Eles, hoje, pra fazer culto, 

eles estão pagando uma segurança particular! Pra poder fazer culto! Será que é do Vereador esse 

problema? É nosso? É nosso, né? Sem demagogia, sem magoar ninguém. Peço desculpa se eu 

tiver ofendendo alguém aqui essa noite. Mas essa é a realidade, da pracinha, que nós estamos 

vivendo! Aí é fácil ir lá criticar um áudio que a gente posta, né? Quando a gente está pedindo 

misericórdia por alguma coisa, né? Então é aquilo que eu falei, né? Eu também não deixo de ser 

uma autoridade do município. E eu respeito as nossas autoridades. E muito bem respeitada! Mas 

eu também não deixo de ser uma autoridade. Qualquer um de nós eleitos pelo povo somos as 

autoridade, né? Mas nós também exigimos respeito para com a nossa pessoa, né? Por enquanto 

era isso aí, Senhor Presidente, meu muito obrigado! 

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

Encerrado o Grande Expediente, passamos ao intervalo para organização da pauta do dia, cinco 

minutos. 

ORDEM DO DIA 

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”, valor oriundo do Parlamentar Luiz Carlos 

Heinze. 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: Obrigado, Vereador. O projeto está 

em discussão. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente, saudando também todos os presentes, 

sejam todos bem-vindos. O projeto que está em discussão agora vem ao encontro de uma 

destinação, também, de uma emenda parlamentar, como dito pelo Presidente, do nosso Senador, 

que sempre se mostra muito preocupado com o nosso município e nos deu sempre essa liberdade 

de, principalmente para a área da saúde, estarmos sempre em busca de recursos. Então essa 

emenda que vem agora, em horário muito propício, né, para o nosso município, onde estamos aí 

enfrentando uma, uma pandemia, então este valor com certeza repassado ao nosso hospital, que 
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tem enfrentado muitas dificuldades nos dias atuais aí, com as suspensões de cirurgias e muitos 

exames e acaba encontrando essas dificuldades. Então com certeza este, este valor vem a somar 

aí aos esforços, que tanto o Município quanto à administração do hospital vem fazendo para se 

manterem. Então este recurso de 100 mil reais, já temos um outro também, que provavelmente 

em breve virá, de 186 mil também, da destinação do Senador, então estamos alegres por um 

lado, né, por termos este recurso vindo ao nosso município, e preocupados por outro, porque 

também é um valor que a gente sabe que o custo fixo do hospital é alto e a gente sabe que ele 

não vai também suprimir essa demanda por muito tempo. Então, mas com certeza somos 

amplamente favoráveis ao projeto, Senhor Presidente.  

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Senhor Presidente, eu preciso também 

“corraborar” com o Colega César, o ano passado, quando estávamos como presidente dessa 

Casa, fomos convidado pela diretoria do hospital e nós estivemos em Brasília e passamos em 

todos os gabinetes de todos os deputados, de toda a bancada gaúcha em Brasília. E fomos muito 

bem recebidos em todas elas e isso, né, esse valor ele vem de encontro a essa caminhada que 

tivemos lá em Brasília, juntamente com o hospital; o Olir Schiavenin, do Sindicato Rural; e do 

trabalho dos vereadores, dos presidente de partidos, então este ano vem uma, uma boa colheita 

desse trabalho. Então pra que nós possamos continuar esse trabalho político, né, dos vereadores 

em contato com seus representantes dentro das suas siglas, né, os presidente de partidos, para 

que o nosso município receba cada vez mais e mais recursos, que são oriundos, né, desse 

trabalho político e que nesse momento vem em boa hora, Senhor Presidente. Então quero mais 

uma vez parabenizar o Senador a qual nos recebeu, tivemos audiência com ele, nos recebeu, e 

tem se mostrado extremamente sensível com a nossa região e com as demandas da nossa região, 

inclusive ela, nesse caso aqui, da saúde. Então meus parabéns aí, que o Senador mande mais 

dinheiro. Muito obrigado, Senhor Presidente.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, agradeço o pedido, a aceitação do 

pedido de urgência na última semana a esse projeto de lei. São recursos de emendas que vem pra 

suprir a demanda do nosso hospital, né? Nós sabemos que o nosso hospital, hoje, fechado, ele 

custa um milhão por mês, né, de custos fixos, né, e hoje, nós sabemos que ele tem pouca 

demanda, né, que bom que não tem serviços sendo prestados, é o dinheiro mais bem gasto. Eu 

acho que nós não temos problemas com essa pandemia, né, pessoas que estão baixadas com o 

vírus e pessoas que estão necessitando de outros tratamentos, né? Então são recursos que o 

hospital precisa pro seu fluxo de caixa pra se manter. Então nada mais justo que nós estarmos 

liberando emendas que vem, né, independente o dinheiro vem sem sigla partidária. Todos os 

municípios estão recebendo agora, porque eles acabam tendo as emendas e eles têm que destinar. 

Tem deputados aí que nunca mandaram nada pra Flores da Cunha e estão mandando hoje, 

porque eles tinham que entregar ou ficavam sobrando, né, o dinheiro porque era somente 

destinado para a área de saúde. E muitos não têm hospitais também na sua, nos municípios, então 

eles acabam destinando. Que bom! Tomara que, como ele foi o mais votado, o Senador mais 

votado aqui do município, que ele mande tantas outras vezes, quantas forem necessária, seja pra 

saúde, seja pra infraestrutura do município, é sempre bem-vindo, assim como outros senadores já 

enviaram pro município. Então mais uma vez agradecendo o empenho, a dedicação, o Senador 

que enviou pra Flores da Cunha cem mil reais. Era isso.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente! Boa noite aos Colegas 

Vereadores, demais pessoas que nos assistem. Também sou amplamente favorável a essa 

emenda, como o Vereador Fera comentou também, independente de sigla partidária, todo 

dinheiro que volta para o município é bem-vindo, ainda mais, ainda mais quando que é 

direcionado à saúde. Eu sempre fui adepto a, a buscar emendas direcionadas pra saúde e só vem 

a louvar o trabalho do nosso Senador. Temos muitos outros parlamentares que estão também 

enviando essas verbas, infelizmente nós, eu já comentei na semana passada, nós precisamos, 

precisamos de uma desgraça pra receber essas verbas, né, infelizmente. Se fosse de uma maneira 
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normal, não viria tanta verba pra Flores da Cunha, até nos outros municípios. Mas eu sei que o 

hospital, que é uma empresa que presta serviços à comunidade, tem muitas necessidades e que 

bom que esse dinheiro veio pra custeio, pra custeio da, do hospital, pra que possa usar da melhor 

maneira possível. Muitas outras verbas virão, tudo pra ajudar a nós passarmos por esse, essa 

dificuldade momentânea. Então mais uma vez eu sou favorável ao projeto e que muito mais 

verbas possam vir pro nosso município. Era isso. Obrigado!   

VEREADOR REGIS PABLO SLAVIERO: Boa noite mais uma vez! Também sou favorável 

com certeza a esse projeto, sendo que aquela explanação quando que vieram aqui o pessoal do 

hospital e, também, o pessoal da linha de frente ao combate ao coronavírus, do covid-19, 

explicaram sobre o assunto, né? O Fera aqui, o hospital custa um milhão de reais por mês, em 

torno de, de doze a quinze milhões por ano pra ficar aberto, pra se manter. Então eles ganham 

dinheiro como? Com pessoas sendo internadas, com exames sendo feitos. E o hospital 

praticamente está vazio. Então graças a Deus e aos trâmites políticos que a gente pode fazer, os 

nossos senadores e deputados, enfim, estão ajudando os nossos hospitais, não só daqui de Flores 

da Cunha, mas todos. Porque se dependesse deles próprios ou das suas, dos seus trabalhos, eles 

teriam que fechar. Imagina Flores da Cunha um hospital se não tivesse, Flores da Cunha sem o 

hospital, né? Nova Pádua sem o nosso hospital. Então boa hora com certeza, o hospital e os 

munícipes de Flores da Cunha agradecem o Senador, que como o Fera falou, foi o mais votado 

de Flores da Cunha, que venha mais. Muito obrigado, Senhor Presidente!   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Projeto está em votação. Os 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. (Nenhuma 

manifestação). Projeto de Lei nº 017/2020 aprovado por unanimidade.  

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

Convoco o artigo 142, para pedido de urgência urgentíssima...  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: 141, Vereador! 141! 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Oi? 141. O pedido de urgência urgentíssima ao Projeto de 

Lei 019 e 020/2020, conforme justificativa acabei fazendo na tribuna. Não sei se há necessidade 

de eu fazer nova justificativa ou se acatam a justificativa do 19 e do 20. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Acredito que seja importante 

reforçar as justificativas, por gentileza.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: O 19 é abertura de um crédito de, inclui atividade no anexo 

I de metas do Plano Plurianual e no anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dez mil reais. 

A abertura da rubrica pra depois os recursos caírem nessa rubrica e automaticamente repassar 

esses recursos para o hospital. Então é abertura de rubrica com dez mil reais. Não é os dez mil 

reais, mas podia ser um real, mas ela fica aberta e, depois, é aportado os recursos. E o número 20 

então é onde nós estamos autorizando um crédito adicional especial no valor de 970.779 reais, 

para pavimentação asfáltica da estrada do Carmo então, que está sendo retirada da avenida 25 de 

Julho, da reforma, que era recursos do pré-sal, né, e royalties do pré-sal. Como ela vai ficar 

esperando a reforma, a restruturação, então vai ser retirado os recursos para esta rubrica então 

para, já que ela está toda ela aberta, com canalização de água e pronta para receber a camada 

asfáltica. Então quanto antes nós liberarmos e o tempo ajudar como está ajudando, as obras 

acontecerão naquela localidade.  

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

atendendo à solicitação do Líder de Governo, Vereador Moacir Ascari, coloco em discussão o 

pedido de urgência urgentíssima aos Projetos de Lei nº 019 e 020/2020. A palavra está à 

disposição dos Colegas Vereadores. (Nenhuma manifestação). O pedido de urgência 

urgentíssima dos projetos 19 e 20/2020 está em votação. Os Vereadores que forem favoráveis 
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permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. (Nenhuma manifestação). Pedido de 

urgência urgentíssima aos Projetos de Lei 019 e 020/2020 aprovados por unanimidade.  

Não havendo mais matérias a serem deliberadas nessa sessão, encaminho para a Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final os Projetos de Lei nºs 018, 019, 020, 021 e 022/2020; para 

a Comissão de Finanças os Projetos (de Lei) 019 e 020/2020; e para a Comissão de Educação, 

Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos o Projeto (de Lei) 019 e o Projeto (de 

Lei) 020/2020. Passamos então às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os Vereadores inscritos. Desde já, passo a palavra ao Vereador Regis Slaviero. 

VEREADOR REGIS PABLO SLAVIERO: Sim, está fazendo um baque, né? É já que eu falo 

alto, então como eu falo alto, já fico na frente do microfone, na verdade não precisaria, né, Rigo? 

Mas é que tem que ficar gravado, né? Ficar mais longe! Eu queria, eu queria falar, Pedro, sobre 

aquela situação que aconteceu entre você e o, e o soldado Mendes. Eu acredito que naquela 

ocasião ali, você não, não estava sabendo com quem estava falando, né? Eu imagino que na 

situação de chamar ele daquele nome ali, enfim, né, eu acredito que o Senhor não tenha, não 

estava sabendo com quem estava falando. Tipo, a gente, a gente que representa o povo, nós que 

somos, né, vereadores, eu sou suplente de vereador, mas todos, a gente tem que ter uma calma, 

uma cautela na hora de falar nas redes sociais, e eu entendo assim, né? Às vezes é vantagem a 

gente não discutir do que acabar sendo mal interpretado. E aquela situação ali foi que o Mendes 

disse que o Senhor não estava sabendo do que estava acontecendo na segurança pública de 

Flores da Cunha, né, e as dificuldades que a Brigada estava passando, e o Senhor foi um pouco, 

faltou um pouco com educação com ele, e ele não gostou, enfim, né? Então situações que, depois 

ele repercutiu mais foi com o restante da comunidade, que daí vira uma coisa que não se tem 

freio. Então eu estou aqui, não estou defendendo o soldado Mendes, mas eu entendo a 

dificuldade que a Brigada Militar está passando, né, no nosso, a segurança pública no nosso 

Estado está passando uma dificuldade muito grande. Então nesse, nesse momento, a gente tem 

que se unir, tentar já achar saídas pra nossa segurança pública. E entendo também a tua 

colocação sobre a praça, sobre o que está acontecendo com aquela praça. Não é só aquela! Às 

vezes está acontecendo lá em cima, no, perto da tua casa, Fera, agora, nos fins de semanas 

também, na tua nova, né, no, na tua nova morada lá em cima, no Villa Toscana ou no Villa 

Romana lá embaixo, então, então não é fácil! O pessoal faz bagunça mesmo, faz algazarra. E ali 

todos sabem que não é de hoje que acontece aquilo ali, a praça está meio abandonada. Outro dia 

o Senhor também colocou do banheiro, né? Não adianta o banheiro está ali, está fechado, né, 

porque senão eles quebram, eles fazem vandalismo enfim. Então a gente fica triste com essas 

ocasiões que acontecem. E eu sei que o que a gente não deve fazer é perder a cautela, tem que ter 

calma, né, ao conversar, ao falar na, na internet, porque às vezes vira um bolo de neve, né? Então 

a gente tem que ter, como o Senhor disse, a gente é autoridade sim, a gente é autoridade, mas a 

gente é hoje, né, a gente não é, a gente está autoridade. Muito obrigado, Senhor Presidente!   

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Obrigado, Senhor Presidente! Quero agora nesse 

tempo, saudar a presença da nossa colega Sandra Camargo, suplente de conselheira tutelar, que 

também já foi conselheira tutelar em outros tempos, obrigada da sua presença. À nossa amiga de 

longa data, a Paula Cavagnoli, meus pêsames ali, na Linha 80, né, que perdemos um amigo. E 

ele gostava de política, o Itacir estava sempre envolvido na política, acompanhando os, os 

comícios enfim, é uma pessoa sempre, sempre acompanhando aí o nosso município. Com pesar 

que a gente recebe essa notícia, né, do Itacir Cavagnoli. Que Deus o tenha! À Jaque Zanella, 

meus parabéns, Jaque, pela tua iniciativa dentro do projeto que foi encaminhado aqui e foi 

aprovado nessa Câmara, através do suplente de vereador Nando, né, meus parabéns! Tu havia 

conversado comigo também, então foi um projeto muito bem elaborado e necessário nesse, 

enfim, para o município, e também, pelo teu trabalho que tu estás fazendo. Comentei aqui 
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semana passada, que independente das motivações é importante que agora haja um, haja um 

movimento da comunidade em prol do próximo. Meus parabéns, tá, Jaque? Junior, ô, Junior, 

nosso Silvio Santos aí, um abraço! Fique conosco! Rouglan, do jornal O Florense, que está aí 

cada vez mais e mais se movimentando aí pra ocupar um espaço na internet aí. Meus parabéns 

pela, pelas temáticas que está, está trazendo. Muito bom, Rouglan! Coloda, da rádio Amizade, 

também inovando. Então a gente vê que dentro desse momento de crise, né, está todos os meios 

de comunicações se inovando e eu também como vereador também, Presidente, vereadores 

também procurando aí marcar live com pessoas do nosso município sobre alguns assuntos, 

alguns ainda eles estão um pouco, um pouco assim resistentes, mas estamos aí nos 

movimentando para fazermos live, para fazermos algumas reportagem nesse sentido, mas vamos 

conseguir para poder auxiliar a comunidade, através da informação e usando nesse momento aí 

em que a gente não pode estar próximo, mas usando aquilo que nos aproxima, que é a internet, 

né, que são esses trabalhos aí. Então estamos se organizando aí pra logo logo estar fazendo 

algumas atividades nesse sentido. Eu, Nobre Colega Regis, eu, você falou que fez uma indicação 

sobre a questão da insalubridade dos motoristas, socorristas, né? Eles nos procuraram, tivemos 

uma reunião com o Prefeito já, pra falar acerca disso também, juntamente com o Secretário de 

Saúde Vanderlei, e provavelmente estará sendo feito uma reunião juntamente com eles, para ver 

essa questão dessa insalubridade, que não é para todos os motoristas, é apenas para os motoristas 

das ambulâncias, os socorristas, a qual eles estão conjuntamente, junto com toda a parte técnica 

auxiliando. Então eles entendem que é necessário que volte sim essa insalubridade, que não é 

para todos os motoristas, mas somente os motoristas da ambulância. E nesse momento de 

coronavírus, então se vê que realmente a, qualquer descuido, né, qualquer risco realmente eles 

podem ter aí dentro de contaminação de, do trabalho que eles fazem nesse acompanhamento. 

Depois eu continuarei, Senhor Presidente.  

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

a palavra Vereador Clodo Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, como eu não poderia deixar de, 

de comentar, né, o nosso assunto principal aí é o coronavírus, as ações políticas, as intrigas, as 

brigas, quando o nosso Presidente fala ou não fala, então cada dia é um (ininteligível), um novo 

episódio, né? Hoje, lá na Câmara de Deputados, estão novamente votando a famosa PEC do 

orçamento de guerra, que é o auxílio que o Governo Federal irá repassar aos estados e 

municípios. É um dinheiro que, eu falo novamente, é um dinheiro que volta pros municípios, que 

é onde que arrecada, que manda pro governo federal e é uma maneira do governo federal 

devolver aos municípios para as suas investimento. Mas aqui, vale ressaltar que muitos 

governantes já estão usando esse dinheiro de uma maneira imprópria, né? Infelizmente a gente 

sabe que sempre acontece onde que há muita, muita distribuição de verba, essas verbas muitas 

vezes eles acabam sendo desviadas. Então cabe a nós, como fiscalizadores, estarmos atentos a 

todas essas verbas federais que vem ao nosso município, que elas sejam usadas, executadas da 

melhor maneira possível. Eu também quero comentar com relação ao assunto que o Vereador 

Samuel levantou na tribuna hoje, eu diria que é muito mais uma questão de planejamento, né? 

Por várias vezes nós aqui cobramos do nosso Executivo, das nossas entidades que representam o 

município, o estado, falando aqui (ininteligível), questão de planejamento para o futuro. E a 

gente vê que não, não sai do papel, né? A gente quase não temos uma, uma ação mais rápida 

dessas entidades. E falando em planejamento, mudou o som agora aqui, falando em 

planejamento, nós aprovamos aqui nesta Casa, trinta, quarenta dias atrás, uma verba para 

repavimentação na rua Francisco Ascari, lá em São Cristóvão. E foi muito cobrado aqui o 

planejamento do Executivo quanto à estrutura daquela, daquela via. E hoje, eu fui chamado lá na 

comunidade, já tem um corte no asfalto novo por causa que estourou um cano d’água. Então é 

esse tipo de, de atitudes de planejamento que nós não podemos mais aceitar. Trinta, quarenta 

dias que a obra foi feita a toque de caixa, do dia pra noite, a obra executada, agora está lá 
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recortando o asfalto novo pra fazer um conserto de uma canalização. Isso se chama 

planejamento. Era isso. Uma boa semana a todos! Obrigado!   

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

palavra Vereador César Ulian.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Boa noite mais uma vez a todos os 

presentes. Gostaria de saudar um a um, mas preciso me deter aqui num requerimento que 

obtivemos resposta, vem ao encontro de, de uma reivindicação da comissão, né, que fizemos em 

nome, em meu nome, em nome do Vereador Pedro e Vereador Éverton também, a respeito da 

situação da rua Marechal Floriano, no bairro União. Então ainda não, não sei se me contento com 

a resposta que nós tivemos aqui, onde dizem que, quando fomos visitar esta obra, constatamos 

que já existiam valas abertas nos bloquetos intertravados, devido à erosão, né, a água foi por 

baixo, acabou lavando a base. Então questionamos, de acordo com a licitação, que a base deveria 

ser em brita graduada. E lá no local, percebemos que foi executada com pó de brita. Então aqui 

no requerimento está nos respondendo que, devido à inclinação da rua e em comum acordo com 

a empresa que realizou a obra, se entendeu que a, o pó de brita teria uma, uma adesão, uma 

adesão ou algo mais compatível com o local. Então por conhecer também um pouquinho de 

obras e um pouquinho de pavimentação, o entendimento que tenho é que a granilha ela é um 

cascalho miúdo, então ela se compacta muito melhor do que o pó. O pó, se a água vier numa 

inclinação grande, ela vai lavar o pó. Teoricamente seria isso. Mas depois vamos analisar melhor 

aqui também, porque acabaram até se detendo aqui que as fotos que encaminhamos não 

apresentavam legendas e nem o autor, e que através das próprias fotos, dava pra ver que a 

empresa já estava realizando reparos. Então uma obra que nem foi concluída ainda já estava 

sendo realizada reparos. Então isso a gente não, não pode compactuar e aceitar que aconteça. 

Então a gente solicitou que se encaminhasse um laudo ou uma ART do responsável da obra, 

assumindo a responsabilidade sobre esta troca de materiais. Então eles nos encaminharam esta 

ART, porém ela ainda está como a brita graduada e com espessura de doze centímetros, não 

conforme os aditivos aqui que foram feitos. Então a gente viu, a gente sabe que o valor da brita 

graduada e do pó de brita também tem uma diferença de valores, mas num dos aditivos aqui 

aparece o valor que foi suprimido do, da licitação, então também iremos ficar atentos, se vai, 

qual dos valores que será pago. E, mas aqui também aparece que, devido ao coronavírus e essa 

situação, a obra está suspensa por tempo indeterminada a partir do dia 20 de março, então não foi 

concluída totalmente. Agora provavelmente iniciaremos as épocas de chuva novamente e daqui a 

pouco vai lavar tudo novamente. Então vamos estar nos reunindo, Presidente, na próxima quinta-

feira, com a comissão para vermos o que faremos. No mais era isso. Obrigado! Uma boa semana 

a todos!  

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

palavra Vereador Ademir Barp.  

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

servidores da Casa; pessoas que nos acompanham essa noite, a Jaque, a Sandra, a Paula, o 

Junior; servidores da Casa; a imprensa, o Coloda e o Rouglan. Falando ainda em estiagem, 

falando em águas, como comissão, juntamente com o Colega Scarmin, Éverton e o Regis, eu 

acredito que o Scarmin também já tinha se comunicado com o Giovani, muito do que o Colega 

Samuel também falou ele nos passou, falou na tribuna, ele nos passou hoje, da dificuldade que a, 

que a Corsan está enfrentando em Flores da Cunha, devido à estiagem, mas que ainda não 

estamos no, prontos para um contingenciamento da, das águas, né, que, que nem acontece em 

outras cidades aí. Então acreditamos sim, que, que os poços possam dar conta por mais uns dias, 

porque mesmo que chova nos próximos dias, certamente não será resolvido de forma instantânea 

esse problema. Mas há o planejamento sim de represas, como sempre foi falado, e infelizmente, 

por depender do, do Governo Estadual, as coisas às vezes não acontecem. Então acreditamos que 

nos próximos dias o, enquanto comissão da Câmara, a gente traga aqui o, o Giovani, o Carlinhos 
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para nos passar as informações da real situação, hoje, das águas em Flores da Cunha, que ainda 

estamos mantendo a população atendida. Então o que a gente mais busca e pergunta e espera e 

almeja é que a pessoa também, as pessoas tenham a conscientização na hora de usar a água, né, 

que não substitua o jato da água da mangueira à vassoura, né, tem muita gente que usa como, a 

água como vassoura em vez de, nesses dias de, de carência, de falta, que poupe a nossas águas 

que elas são tratadas. Então esperamos que os próximos dias a gente possa ver isso com o 

pessoal da Corsan. Também falando em, em perdas do Itacir Araldi, no último sábado, na sexta-

feira a gente esteve presente lá na Linha 80, tem uma perda irreparável também, né, pra nós, pra 

nossa sociedade. E lembrando que em março de 2018, eu fiz um requerimento nesta Casa, um, 

uma indicação para que pudéssemos ter sim as pequenas máquinas que trabalham na agricultura 

para abrir estradas, para facilitar um pouco, amenizar os efeitos da nossa topografia que é tão 

acidentada e, quem sabe assim, evitar esses acidentes que acontecem. Em março, tivemos a 

perda do Guilherme também. Então conversando com pessoas ligadas ao setor e inclusive não só 

com os revendedores de máquinas, andei conversando com pessoas do, representantes dos 

nossos agricultores, que talvez possamos sim, não só quem vende as máquinas, já foram feitos; 

só pra concluir, Presidente; já foram feito muitos ajustes de máquinas pra nossa região, que ela é 

um pouco, ela é um pouco diferente de outras regiões, né? Então já, as empresas já se 

pronunciaram, já fizeram mudança (Interferência do Presidente: Para concluir!) nos seus 

equipamentos e, quem sabe assim, agora a gente possa ter uma conscientização maior também 

por parte dos fabricantes e dos revendedores. 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, eu gostaria de 

lembrar ao Vereador Clodomir Rigo, que quando não se quer fazer alguma obra, se põe a culpa 

no planejamento, porque todas as obras do município de Flores da Cunha que foram feitas até 

hoje, asfalto sobre paralelepípedo, hoje, não tem um lugar que não tenha dez remendos da 

Corsan! É no centro da cidade, é no interior. E o Vereador é sócio lá da sede do Cruzeiro, foi 

uma estrada que foi feita há cinco, seis anos atrás, se não tiver mais que sessenta retalhos e 

emendas até lá, eu acredito que não seja. Mas o Vereador deve ter algum motivo por causa que 

foi feito uma obra ali, né, e alguma, alguns ciúmes eu acho, então ele vai apontar! Esse é o 

primeiro! Vão ter muito mais outros remendos, porque a Corsan é ineficiente! E quando ela faz o 

retrabalho, ela acaba fazendo muito malfeito! É só o Senhor plantar em qualquer rua! Na frente 

da sua casa, quantas vezes não foi estourado os canos da Corsan? É só dizer quantas vezes! Em 

todas as ruas do município de Flores da Cunha, que vai lá de São João à Otávio Rocha! Só que o 

Vereador alega o planejamento. Então é fácil falar, né? Vamos, vamos relevar isso, que muitas 

vezes é o ciúmes, né, o ciúmes do Vereador, é, estamos num período pré-campanha eleitoral, 

então tem que aflorar muitas vezes os ânimos para que as pessoas sejam contra. Quem sabe vote 

contra também lá o asfalto que vai ser pra semana que vem, lá pro Carmo, que passa canos 

embaixo, da água! Vai estourar algum dia! Vai! Vai estourar! E aí, se abrir um buraco, é falta de 

planejamento. Em qualquer outra obra do município que me aponte um lugar que aonde passa a 

tubulação da Corsan não tenha um remendo, não tenha um retalho, né? É só olhar lá a Luiz 

Zanandrea que está pavimentada há, no lado daquela que o Senhor foi ver lá, que passou na 

frente, é só olhar! Toda a semana tem dois buracos que a Corsan está fazendo! Mas Vereador 

tem que ir lá, olhar, que é a entrada da água de uma residência, que quando passou o rolo acabou 

cedendo. Mas o Vereador foi lá olhar! Tem menos buraco agora do que tinha antes de fazer a 

pavimentação. Eu sou morador e eu conheço, né? Mas muitas vezes não, é aquilo que eu disse, 

né, começa a aparecer os problemas a gota, piolho em cabeça de cobra, né? Gostaria de 

cumprimentar o Angelo, que estará de aniversário dia nove, né? Parabéns, muitas felicidades 

pelo seu aniversário. Era isso, Presidente. Muito obrigado!    
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Moacir Ascari. 

Transfiro a Presidência ao Vice-Presidente, Vereador Éverton Scarmin, para fazer uso da 

palavra.  

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Passo a palavra ao Colega Vereador João Paulo Tonin 

Carpeggiani, pelo tempo de três minutos.  

VEREADOR JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado! Boa noite, 

Presidente; Caros Colegas Vereadores, funcionários desta Casa, toda a população que nos 

prestigia novamente, sejam todos bem-vindos! Um dos bons aspectos e das boas lições que essa 

crise, esta, este período tão infortúnio que a gente vive nos dias de hoje, talvez é a, o aumento 

exponencial da solidariedade. E de nós nos colocarmos também no, na pele do outro, fazer o bem 

sem olhar aquém. Muitas vezes nos lembrarmos, que graças ao Pai Celestial, temos um pouco 

mais de condição do que os nossos irmãos. E é importante que muitas organizações, a própria 

Prefeitura, outras, outras instituições do nosso município vêm divulgando amplamente a questão 

do, de obter recursos muitas vezes inclusive de comida pra quem sequer tem o que comer, né, 

Vereador Samuel? Nós noticiamos muitas atitudes e eu acho que é sempre importante, enquanto 

casa do povo, nós enaltecermos os nossos munícipes que sempre buscam auxiliar a nossa 

comunidade. Vou pedir, Made, por gentileza! (Exibição de imagem através da televisão). A 

despeito de qualquer questão “clubística”, mas uma atitude muito bacana, organizada pelo 

consulado florense do Inter na, durante uma semana e meia, eles conseguiram arrecadar mais de 

uma tonelada de alimentos não perecíveis, que serão doadas então pras famílias com mais 

necessidade ou de extrema pobreza no nosso município, via CRAS, mais uma vez, né, mais uma 

bela, uma bela campanha organizada pela nossa comunidade florense. O Seu Oliveira eu acho 

que estava também organizando aí, estava presente, né; organizada também pelo, pelo Renê 

Guarese, o Periquito, todo mundo conhece; também o Jajá, lá do posto do Élio, o Jair Antunes. 

Então deixar aqui também, dar publicidade a este ato que nos enaltece. E nesses momentos de, 

de tamanha dificuldade, o mais bonito é realmente saber da, destas ações que fazem lembrar da 

nossa humanidade, do quão bom é sermos humanos e poder praticar o bem. Então só queria 

deixar o, registrado oficialmente. E o meu abraço a todos! Muito obrigado pela presença!   

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Retorno as conduções do serviço ao nosso Presidente 

João Paulo Tonin Carpeggiani.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Éverton 

Scarmin. Dando sequência, com a palavra o Vereador Pedro Sperluk. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, mais uma vez meu boa noite. Pra 

colaborar, né, Colega Presidente, foi via Brechó da Isa, né? É! Foi via Brechó da Isa essa doação 

do, né, do consulado do Internacional, né? Então, e mais uma vez, Colega Regis Slaviero, 

mesmo o Senhor não querendo ser por um ou por outro, o Senhor veio com o seu discurso afiado 

já pra falar isso aí, né? Mas eu quero deixar bem claro pra ti, eu, tu escutou bem o que eu falei 

ali, né? Eu não falei o nome de ninguém pro cara vim bater no meu nome, entendeu? E nós 

somos autoridade sim enquanto vereador, Colega! Nós somos autoridade sim, Senhor, enquanto 

vereadores! Cada um na sua função! Então eu na minha e ele na dele! Se, não sei se é isso que o 

Senhor quer rebater! Mas eu acredito que, que o Senhor já veio com o seu discurso afiado, tá 

bom? Obrigado!   

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

Presidência). Agora sim, Senhor Presidente. Então, ainda em tempo, cumprimentar os Colegas 

Vereadores, às pessoas que nos prestigiam esta noite. Eu quero só trazer a conhecimento de 

todos, que também recebemos, em nome da bancada do MDB e todos os vereadores receberam 

também, né, da bancada, né, emendas, uma emenda que foi destinada pelo Deputado Federal 

Márcio Biolchi, também no valor de 50 mil reais. Ele já havia destinado uma no final do ano e, 

agora, está destinando mais uma de 50 mil reais, que também é para o custeio da saúde. Então 
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agradecer, né, nesse momento é, já é de praxe nessa Casa nós nos reportarmos e agradecer aos 

parlamentares que destinam emendas ao município de Flores da Cunha. No caso do Deputado 

Márcio, ele não foi dos mais votados, mas ele também tem um carinho pelo município, pela 

Administração Pública, então também está destinando esse valor, que com certeza vai ajudar nas 

finanças do hospital também. Nós estivemos conversando com o Prefeito, então as obras também 

seguem no município de Flores da Cunha, né, as garagens já estão com novo endereço, né, toda a 

frota da Secretaria de Obras já está lá no bairro Granja, no loteamento Granja União, às margens 

da (RS) 122, então ficou muito bonito. Os Vereadores que não estiveram, não puderam ainda 

estar visitando, vão lá visitar, né, e conhecer como ficou as novas garagens, as instalações, né? 

Ficou muito bem, né, Pedro? Então segue a obra da Linha 80 também pra essa semana. Estão 

fazendo uma abertura também de uma estrada em São Valentin, né, Secretaria de Obras está lá 

também. Agora, com novo planejamento e com os recursos, será retomada também a obra lá na 

estrada do Carmo, pois ela está pronta para logo mais já ir a base e o asfalto. Carvalho, né, 

estiveram a semana passada abrindo, acho que estão ainda lá, então estão ainda lá. Quem, quem 

que respondeu, César, a esse, o requerimento que nós fizemos? Ah! Foi a Secretaria. Então é só 

para o conhecimento. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

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

Presidência). Obrigado, Presidente! Só pra finalizar, então como eu estava falando, Vereador 

Regis, nós conversando com o Prefeito sobre a questão dos motoristas, né, socorristas do 

município, não são todos os motoristas, somente os motoristas socorristas, eles auxiliam, né, 

todos os técnicos ali dentro nas atividades quando são chamados na, pela nossa comunidade, 

então acredito que nos próximos dias o Prefeito já encaminhou pra ver a possibilidade. Então 

eles vão ser chamados pra organizar essa questão, se volta ou se não volta, até porque também 

existe uma orientação do Governo Federal, se eu não me engano, pra que seja cortado todo e 

qualquer possível aumento e então estão vendo todas essas questões técnicas e, de leis, né, para 

que isso seja possível dentro do, do que é certo e correto a eles, né? Então a parte deles de fazer a 

solicitação e, agora, parte do Município de ver, de viabilizar essa questão. Sobre a questão 

também do nosso Colega Vereador Pedro, a gente acompanhou, né, nos mandaram vídeo, nos 

mandaram todo o material, a gente acompanhou, nós como vereadores somos sim, somos 

fiscalizadores, temos que fazer a fiscalização, temos que ir, cada um trabalha da forma que acha 

que deve trabalhar. O único problema é que quando nós colocamos, né, as nossas demandas 

através da rede, nós temos que saber que vamos ser interpelados, né, Vereador Clodo? Então as 

pessoas vão falar! Então pessoas vão usar perfis fake, pessoas vão usar, vão ser chamados de 

minions, petralhas e assim por diante, um monte de nome ali, e a gente tem que saber ouvir, ler, 

assimilar a crítica, seja ela construtiva ou não construtiva, e de forma alguma nós temos que 

levar pro lado pessoal. Eu sei que o momento é extremamente complicado, né, mas infelizmente 

a gente tem que manter os ânimos, para que a gente não venha a perder o respeito, seja com 

entidades ou com pessoas que representam as entidades ou pessoas comuns. Por mais que 

sejamos autoridades, por mais que sejamos representantes da comunidade, é importante que a 

gente faça o nosso trabalho, mas que a gente tenha todo o cuidado, né? Eu mesmo estou entrando 

agora um pouquinho nessa área e já estou vendo que vou precisar tomar todo o cuidado, porque 

as pessoas, estamos em um ano eleitoral, e eu quero aqui parabenizar a todos que nessa noite 

estão aqui para acompanhar os trabalhos, que possivelmente serão pré-candidatos a uma vaga no 

Legislativo, que é bem assim, ano eleitoral vai, os ânimos vão aflorar inclusive nessa Casa, né? 

Eu acompanhei em três oportunidades que eu fui pré-candidato, acompanhei e vi como é os 

ânimos no ano eleitoral! Nós, fiz parte de uma grande renovação e os trabalhos dessa Casa 

foram, foi um trabalho extremamente positivo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que tive e 

pelos colegas que tive nessa legislação aqui, porque realmente foi um trabalho diferenciado de 

outras legislações que nós acompanhamos. A comunidade quis e a comunidade teve. Agora, 

estamos aí colocando o nome à disposição, não digo somente nós, a todos da comunidade que 
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vão colocar, e a comunidade é que vai saber se vão escolher sim ou não. Então muito obrigado a 

todos! Uma boa noite, Senhor Presidente, a todos que nos acompanham!  

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

Presidência). Eu entendo muito bem, Samuel, e peço também ao Pedro que não entenda que eu 

estou querendo lhe fazer nenhuma acusação e isso que não estou fazendo mesmo, entendeu? Eu 

só, só quis colocar a situação, como eu sou muito amigo do Mendes, né, eu sou amigo do 

Mendes e eu entendi aquela situação, entendeu? Em que ele não quis ofender. Ele quis se 

explanar que a situação pública da polícia, da segurança pública do município está com 

dificuldades. E daí eu só, eu só quis dizer que a gente tem que ter cuidado, cuidado é com as 

redes sociais, né, com os ânimos, com as palavras que a gente usa, porque a gente não é 

autoridade nenhuma, a gente está autoridade, né, entendeu? A gente está autoridade, a gente não 

é autoridade nenhuma! Está, a gente, nós somos vereadores, a gente está vereador hoje. E eu, 

mais a semana que vem, depois vocês continuam, né? Se Deus quiser, é mais a semana que vem! 

Se Deus quiser segurar a minha nenê, né, pra mais uma semana ou senão talvez semana que vem 

eu não esteja aqui, né? Então eu já queria agradecer, se talvez tenha essa hipótese de eu não estar 

aqui e a minha menininha resolver vir pra esse mundo, né, então eu agradeço a todos, Colegas, 

Nobres Colegas Vereadores, pela oportunidade de ter trabalhado com vocês esse período. E a 

imprensa também que nos aturou, né? Hoje, hoje vieram mais, mas em nome do, do Rouglan, eu 

falo de toda a imprensa. Hoje a Casa também retornou o público, né, então é uma pena se eu não 

puder vim mais uma vez, né, que a semana que vem eu teria meu Grande Expediente. Mas 

enfim, quero desde já agradecer este momento, que eu acho que é mais uma das oportunidades 

que Deus me deu de, de poder fazer o meu social, né? Eu digo que se ele, fazer parte da política, 

ser vereador, ser candidato a vereador, ser suplente, enfim, assim como a gente trabalhar lá na 

nossa comunidade, né, assim como a gente trabalhar no esporte, fazendo parte de alguma forma 

o social. Esse é mais um meio, né? A Câmara de Vereadores é mais um meio, assim como todo o 

Executivo também. Então fazer parte da política é mais um meio que a gente encontra de poder 

ajudar, de poder contribuir com o que a gente acha que é o melhor. Então muito obrigado a 

todos, por terem me aturado alguns dias, né, se eu não puder vim a semana que vem. Mas se eu 

estiver a semana que vem, eu farei este agradecimento no Grande Expediente. Uma ótima 

semana pra todos, todos nós! E Deus nos abençoe por esse tempo! Tudo de bom! Muito 

obrigado, Senhor Presidente.  

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

Mais uma vez, Vereador Regis, quem não tem problema busca, viu? Pessoa quando não tem 

problema, eles buscam problema, tá? Eu posso dizer que eu tenho problema, mas eu não, não 

compactuo do meus problemas com ninguém! Vocês aí são sabedor. E também assim como 

nunca eu vou compactuar com o que acontece naquela praça! Jamais, tá? E outra coisa, se tem 

alguém que teria que tomar as dor, não é soldado, meu “fio”, tá, não é soldado. Então está, está 

bem-dito que eu disse e “temo” conversado. Boa noite, Senhor Presidente!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Encerrado as Explicações Pessoais, 

passamos então aos Informes da Presidência. No dia de hoje então, recebemos a notícia da 

emissão de um novo decreto municipal por parte do nosso Prefeito Municipal, decreto nº 5.851. 

Dentre as principais alterações, talvez a mais importante, o artigo 2º, que então obriga-se a 

circulação restringir ao máximo que, que esta circulação de pessoas, de munícipes ela seja por 

funções unicamente de subsistência, ou seja, o ato de ir e vir que gere renda ou necessidade ao 

cidadão em extrema necessidade. E que se assim for necessário fazê-lo, que seja com o uso 

obrigatório de máscaras. Respondendo também ao questionamento dos Vereadores, não está 

previsto uma punição financeira nesse decreto, por ordem de multa, até porque a gente sabe que 

a dificuldade de fiscalização seria enorme, nem teríamos efetivo para tal. A ideia é que este seja 

mais um ato de fiscalização cidadã, que as próprias pessoas fiscalizem umas as outras e seja 

criado este hábito, que talvez, quiçá, venha até para ficar, Colegas Vereadores, né? Uma medida 
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importante de proteção e não só para nós, mas também para com o outro. Então a partir de 

quinta-feira agora, a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o território municipal. Também 

queria desejar, em nome da Câmara, Vereador Regis, caso seja a vontade divina, o Senhor 

certamente terá a justificativa de falta desta, neste plenário por certamente entender aí a um 

chamado muito mais que especial aí, recebendo a sua filha que está por vir. Então desejamos um 

bom parto, que tudo ocorra da melhor forma possível, tá?  

Também agradecendo a presença de todos e a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a 

sessão ordinária desse dia 04 de maio de 2020, às 19h52min. Tenham todos uma excelente 

semana e se cuidem!  
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