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SESSÃO 2.569 – EXTRAORDINÁRIA 

18 de maio de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária extraordinária desse dia 18 de maio de 2020, às 

20h10min. Atendendo então à solicitação do Senhor Prefeito Municipal, através do ofício nº 

040/2020, estamos realizando esta sessão extraordinária, para apreciação e votação do Projeto de 

Lei nº 024/2020. Conforme acordado com os Colegas Vereadores, ficam suprimidos dessa sessão 

o Pequeno Expediente, o Grande Expediente, as Explicações Pessoais e o intervalo. Assim, de 

imediato, passamos à 

ORDEM DO DIA 

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

valor de R$4.412.206,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres 

das comissões em que este projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

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

e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O projeto este em discussão. E 

desde já, a palavra à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, como relator! (Assentimento da 

Presidência para cinco minutos de discussão). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas já 

cumprimentadas na noite de hoje, nós somos sabedores que o Município de Flores da Cunha, se 

não fosse pelas emendas dos deputados, senadores, né, certamente não faria tanta diferença em 

obras e ações. Digo isso por quê? A Secretaria de Educação, hoje, absorve trinta por cento dos 

recurso; a saúde mais vinte por cento; a folha de pagamento, hoje, depois de muito tempo se 

conseguiu baixar pra trinta e seis por cento. Por que que se baixou? Porque aumentamos o 

faturamento, então ela representa menos. Muitas empresas vieram pra Flores da Cunha. A 

Câmara de Vereadores que teria um orçamento de sete por cento, hoje, consome, chega perto de 

dois, né? Então nós teríamos comprometidos com essas três, quatro, né, saúde, educação, folha e 

Câmara oitenta e oito por cento da arrecadação do Município. Sobrariam doze por cento pras 

secretarias de Turismo, Agricultura, Obras, Planejamento, Esportes, Fazenda, Administração e 

Governo, e Assistência Social. Tudo isso com apenas doze por cento do orçamento. Certamente 

ia faltar recurso pra atender essas secretarias. E obras não ficaria com um por cento da 

arrecadação do Município. Mas aí nós temos o quê? Temos parceiros, né, parceiros que vem a 

Flores da Cunha não porque se encantam só pela cidade, mas porque encontram pessoas que 

recepcionam, né? Recepcionam essas pessoas, vem a Flores da Cunha e a gente abre, abre as 

portas, né? Muitas vezes numa campanha acaba fazendo amizades, assim como fizemos aí com a 

estrada de Nova Pádua, senão ela estaria ainda a ver navios, né? Então são emendas que fazem a 

diferença. E eu sempre citei aqui, em todas as sessões nesta Casa, que as emendas dos deputados, 

seja ele do partido a, b ou c, eu sempre citei. E agora, vou fazer um levantamento de todas as, 

nos últimos oito anos aqui, todas as que vieram pro município, até pro jornal também ele pode 

publicar, porque não é ano eleitoral pra deputado, então pode publicar, nem pra senador, né, as 

emendas que vieram pra fazer obras e ações no município de Flores da Cunha. E nós, Barcaro, o 

Barcaro sabe porque também já acompanhou, já tivemos emendas aí de, do próprio, o Barcaro 

não é Governo. No partido dele participou, mas tivemos até emendas dos deputados, né, que 

faziam parte da, da coligação, e partidos, todos os partidos. Aqui dentro dessa Casa, todos os 

partidos, né, participaram e fazem a diferença. E agora, né, depois de muito tempo, né, muito 

trabalho, porque eu acho que o Ministro e Deputado Federal Osmar Terra eu acho que estava 

cansado de tanto ver mensagem no celular dele, ele disse, eu vou mandar porque senão eu 
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apanho. O cara que nasceu em Vacaria, foi fixar residência em Santa Rosa, foi prefeito de Santa 

Rosa, foi secretário da Saúde de três governos, foi deputado federal cinco vezes, foi deputado 

estadual, foi ministro, então ele passou pra, por todas as, né, e adotou Flores da Cunha. Tivemos 

o desvio do pedágio; tivemos aqui, a casa da, CRAS aqui; tivemos ene obras que fizemos com 

recursos do Osmar. E naquele dia, a Vereadora Claudete, nós estávamos em Brasília, a 

Vereadora não parava de escrever que nós tínhamos que conversar com o Pompeo, o 

Bombachinha, né? E conversamos com ele pra vim obras, dinheiro pra Mato Perso, mas até hoje 

não veio. Mas foi nesse dia mesmo, que a Vereadora representou esta Casa, né, falei 

anteriormente, que conseguimos então fixar aí uma meta pra recurso pra Flores da Cunha. 

Estrada velha é importante, é importante pra, não só pra Flores da Cunha, pra Nova Pádua, pra 

Antônio Prado, pra São Marcos, tira o fluxo da RS-122, acaba levando pra BR-116, acaba 

levando pra Fazenda Souza, pra ir pro litoral, né, então acaba desafogando um pouquinho a RS-

122, então é muito importante! Olha, hoje, eu estou realizado com, votando esse projeto de lei 

porque não é sempre que a gente tem isso! É a primeira vez que nós temos um montante 

significativo enviado por um deputado que eu aprendi a gostar, né? Fiz campanha na última vez 

aí, né, outros também a gente tinha a obrigação de fazer porque ajudaram muito Flores da Cunha. 

Eu acho que nós temos que ser simpático às pessoas que ajudam Flores da Cunha! E nós temos 

que (Interferência do Presidente: Para concluir!) valorizar cada vez mais, porque essas pessoas 

vem a Flores da Cunha pedir o voto e voltam e ajudam. (Interferência do Presidente: Para 

concluir, Vereador!) E esse é o deputado que eu quero parabenizar e deixar aqui o meu registro. 

Muito obrigado!  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, né, então na 

noite de hoje, votamos quiçá um dos projetos mais importantes de obras, que vão marcar o 

município de Flores da Cunha, né, já foram vários que passaram por esta Casa, por legislaturas 

anteriores, mas desta vez acredito que seja um dos projetos de uma obra tão expressiva. Uma 

obra que traz qualidade de vida para os moradores da estrada velha. Com certeza vai valorizar 

muito àquelas terras, né, um grande, uma grande ligação com o município de Flores da Cunha 

com a BR-116, né? Nós estamos aí, se nós pegarmos de São Cristóvão a, da comunidade de São 

Cristóvão até a BR-116 são oito quilômetros, oito quilômetros nós estamos na BR-116 pra pegar 

a São Marcos, Vacaria, então vai ser uma região, já é uma região de grandes indústrias. Com 

certeza, né, com a valorização das áreas, né, tantas outras indústrias estarão aí, gerando riqueza, 

gerando mão de obra, tudo isso o município de Flores da Cunha também vai estar ganhando. As 

importâncias desta obra são, são várias, são inúmeras! Nós não vamos aqui, hoje de noite, 

conseguir numerá-las todas, Senhor Presidente! Mas é um, acho que é um, a maior delas, né, 

pelo, aqui acredito que todos devem ter convivido, né, com as famílias que moram à beira dessa 

estrada, né, com a poeira, né, as doenças em que essa poeira trouxe, né, doença respiratória, 

doença de pele. Nós temos a, me falha o nome dela, mas é a da, na família Eckert aí, eu sei, a 

nona lá quantos problemas ela teve, né, por causa da poeira na pele e toda hora procurando o 

posto de saúde e hospital e tratamento e remédio. Então assim como foi, foi conduzida a estrada 

das Indústrias, que também passou por todo esse problema ainda maior, porque daí por um 

período teve o pedágio, aonde as pessoas desviavam e o fluxo era ainda maior. Então a qualidade 

de vida que essas pessoas vão ter após a pavimentação dessa estrada, né, paga, paga tudo, né? É 

muita demora, infelizmente isso devia ter vindo muito antes, né, mas são, são valores alto e a 

gente sabe que o Município não, não conseguiria dar conta se não tivesse essa ajuda. Somando, 

somando esses recursos, só para concluir, o Município de Flores da Cunha, em quase oito anos, 

vai passar dos vinte milhões de recursos de emendas parlamentares conseguida para 

(Interferência do Presidente: Para concluir!) o município de Flores da Cunha. Era isso, Senhor 

Presidente!  

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Senhor Presidente, realmente nessa noite nós 

estamos aqui vendo um projeto com valor considerável para uma obra que sim, é mais uma obra 

no nosso município que entra pra história. Quando criança, um dos principais locais utilizados, 
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né, pelo, quem utilizava ônibus, né, a Caxias do Sul, então é uma região muito acessada. Todos 

os trabalhos que foram feito de asfaltamento por São Gotardo, São Cristóvão, São João, São 

Valentin ali, essa obra vai, vai finalizar, vai brindar um momento histórico no nosso município 

realmente, nós estamos falando da estrada velha! Pra quem, quem já passou por ali de ônibus, de 

carro ou caminhando, eu, morando em São Gotardo, já fiz esse trajeto à pé, trabalhei na, em 

Caxias do Sul, no bairro Serrano, utilizei muito esse, esse trajeto, tenho conhecidos ali na região 

de São Valentin. Então a gente passou bastante, então é uma obra, mais uma obra importante, 

com vultuoso valor, né, e realmente nós estamos aprovando nessa noite uma obra, ou melhor, 

abrindo essa, essa rubrica, recebendo este valor para que essa obra se finalize ou tenhamos esse 

valor, realmente está entrando na história. E eu me sinto alegre de poder estar aqui e ver esse 

movimento, que foi um movimento político, né, foi um movimento político, como foi bem 

falado pelo Vereador Moacir, pelo Vereador Éverton, que é importante. Então a comunidade 

precisa saber que além do, de todo o trabalho que se faz, administrativamente falando, pelo 

Executivo, também existe o trabalho dos vereadores, né, daqueles que estão representando 

pessoas aqui, que com o interesse maior do município, não apenas interesse pessoal, mas 

interesse maior do município estamos aqui, hoje, aprovando com certeza, pelo menos nessa, 

nessa legislatura, né, a nossa maior valor. Então quatro milhões é muito bem-vindo, Senhor 

Presidente. Muito obrigado e sou favorável.   

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente. Mais uma vez parabenizando todos os 

esforços que se somaram para que este projeto pudesse estar aqui hoje, sendo apreciado e com 

certeza aprovado por todos nós. Acho que é um projeto de uma dimensão, um dos maiores que 

estamos aprovando aqui, em se tratar de pavimentação. Acredito que a comunidade toda mereça 

esta obra, né, tanto os agricultores quanto às indústrias, quanto o nosso comércio, quanto todos, 

todos os nossos munícipes nesse ano de, de comemoração dos 96 aniversários, nosso município 

está podendo receber este presente. Então com certeza as somas de esforços deste montante tão 

significativo, onde vem aí recursos próprios do Município. Até me chama a atenção aqui, que a 

rubrica aberta para a retirada seria a estrada Nossa Senhora do Carmo, justamente um projeto 

que aprovamos há poucos dias a retirada da avenida 25 de Julho para destinar ao Carmo. 

Acredito que seja um excesso aí de valores ou algum trâmite burocrático mesmo aí para este, 

esta jogada. Mas cabe também uma reflexão sobre o nosso sistema político, que muitas vezes a 

gente fica à mercê da boa vontade de um parlamentar, então que bom que ele teve boa vontade 

para o nosso município. Mas se ele daqui a pouco não tivesse essa boa vontade ou não tivesse 

tido esta articulação, talvez essa obra não aconteceria. Então a importância que temos, né, os pré-

candidatos aqui também, de termos bons parlamentares, porque muitas vezes se eles não 

enxergarem a realidade e as necessidades do nosso município, do nosso estado, do nosso país, as 

coisas não vão acontecer. Então cabe aí uma reflexão também. E que se colocarmos na ponta da 

caneta, daqui a pouco o que sai de arrecadação do nosso Município, com certeza estaríamos 

inaugurando muito mais obras se na mesma proporção retornasse aqui pro nosso Município. 

Então parabenizar mais uma vez todos os envolvidos para que esta obra aconteça. Esperamos 

que agora ela aconteça de fato. Então parabenizando mais uma vez e com certeza amplamente 

favorável a esta proposta, Senhor Presidente.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhores que ainda nos acompanham. Uma obra muito esperada, uma obra necessária, uma obra 

muito importante, como já foi dito aqui, de uma importância regional, pro escoamento da 

produção, pro, para desafogar o trânsito, pra diminuir o pó. Imagino a alegria dessas famílias que 

vão estar recebendo essa obra tão importante. Muitas vezes os cidadãos criticam! Quem não 

utiliza uma estrada de chão critica os governos que investem em asfalto. Sempre em asfalto, a 

gente houve muito isso, sempre em asfalto, sempre em asfalto. Eu acho que muito valoriza quem 

precisa, né, quem precisa fazer às vezes um trajeto todos os dias de dez, quinze quilômetros de 

estrada de chão ou sobre algum problema, né, de saúde por causa disso. Penso que é um 

investimento muito bem-feito. É um momento de nós agradecermos, de nós elogiarmos todos os 



 

Anais 2.569, da Sessão Extraordinária do dia 18 de maio de 2020. 380 

envolvidos, de reconhecer a importância da destinação de um valor igual a esse pro nosso 

município. É de um recurso assim, né, Vereador Barp, que a estrada Otávio Rocha a Mato Perso 

precisa, não posso deixar de falar. E fico muito feliz quando nós, toda vez que nós aprovamos 

recursos para asfaltamento, porque quando não houverem mais estradas para serem asfaltadas, os 

olhares vão se voltar para a ligação asfáltica do quarto e terceiro distritos, que também é muito 

importante ligar o quarto distrito à sede mãe, né? Então somos favoráveis e parabenizamos mais 

uma vez a todos os envolvidos. É uma conquista para os 96 anos do município de Flores da 

Cunha, Senhor Presidente!  

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

alguma coisa em relação a esse projeto, eu tive também o prazer de ir à Brasília, conversar com 

nossos deputados, nossos representantes, e eu tenho certeza que o que valeu nesse projeto aqui 

foi a insistência da, de vocês, afinidade que vocês tinham, tem com o deputado pra ele ter 

destinado essa, essa verba “voluntuosa” pra Flores da Cunha, né? Eu, ontem mesmo eu passei 

naquela estrada, é uma estrada que eu, já foi comentado, há muitos anos os moradores de lá estão 

pedindo esta obra, por muitos anos ela já foi prometida também. E aqui eu quero voltar um 

pouquinho ao que o Vereador Éverton comentou, primeiro a questão dos corneteiros. Nesse caso 

específico até posso dizer que é, foi algo por lá em 2018 a obra ter sido anunciada e não 

executada. Talvez por isso se criou a expectativa principalmente daquelas famílias. E no 

momento que o assunto era levantado, sempre houve críticas. Claro que a gente sabe que às 

vezes tem pessoas que eternamente vão criticar, faça o bem, faça o mal, eles estão criticando. 

Mas que bom que agora está praticamente tudo definido, que nem o Prefeito falou anteriormente, 

que o projeto agora evolua rapidamente, que no menor espaço de tempo possível se faça a 

licitação e que a empresa já comece a fazer essa obra independentemente dela ser inaugurada 

este ano ou ano que vem, o importante é que ela seja concluída. Então eu sou favorável a esse 

projeto. E mais uma vez parabenizar as pessoas envolvidas para essa conquista, para o município 

de Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado!   

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

que ainda nos acompanham. Desde que cheguei a esta Casa, a gente tem acompanhado o serviço, 

o empenho e a dedicação com essa obra. Conhecendo mais profundamente o Deputado Osmar 

Terra, a gente pode perceber o carinho que ele tinha ao olhar Flores da Cunha e receber os 

nossos representantes. E que bom, né, que os Colegas Vereadores, na época o Moacir, o 

Scarmin, juntamente com o Prefeito, indo a Brasília conseguiram assim traçar um futuro 

próximo para a estrada velha de, de Flores da Cunha a Caxias do Sul. Não digo que ficou assim 

esquecida, mas o termo estrada velha sempre soou pejorativo pra, pra muitas pessoas, né? Então 

prejudicando lá as propriedades, prejudicando as pessoas que morassem por lá, as próprias 

indústrias, às vezes visitantes em se instalar nas cercanias da estrada. Eu também, por muitos 

anos, quando me deslocava a Fazenda Souza a serviço, utilizava essa estrada e a gente sabe da 

importância que ela tem. E da falta que fazia uma pavimentação pra aquelas pessoas lá, quem 

tinha suas propriedades, quem tinha as suas indústrias, quem trabalhava por perto. Então a gente 

sabe, agora, o quanto vai ser interessante, o quanto vai ser bom pra todas aquelas pessoas e pra 

todo mundo, pois vai desafogar a (RS) 122, porque depois que foi criado o acesso da 122, Ipê à 

(BR) 116, o trânsito aqui de Flores da Cunha na 122 aqui se intensificou. Então com certeza isso 

vai aliviar e muito, que nem o Colega Moacir falou, a nossa estrada até Caxias, da 122. Então 

um, uma emenda com um valor desse vulto, dessa magnitude, não é toda hora que a gente aprova 

nessa Casa. Então a gente fica feliz por estarmos nessa gestão e saber que fizemos parte de um 

marco, que a partir de tão pouco tempo acreditamos, que nem disse o Senhor Prefeito, terá a sua 

execução. Então é com alegria que a gente aprova um projeto que trará tanto benefício para toda 

a região, não só para Flores da Cunha. Então somos amplamente favorável, Senhor Presidente. E 

quero parabenizar também aos Colegas, a nós, a nós todos Vereadores que estamos fazendo parte 

disso, principalmente ao Deputado, ao Ministro Osmar Terra, que sempre teve esse olhar 

carinhoso voltado para Flores da Cunha. Em nossas reuniões que a gente participava com ele, ele 



 

Anais 2.569, da Sessão Extraordinária do dia 18 de maio de 2020. 381 

sempre demonstrou esse comprometimento com essa obra. Então a gente está aqui para 

agradecer também e reconhecer todo o trabalho feito pela equipe, pela Prefeitura, pelo Prefeito e 

principalmente pelo nosso Deputado Osmar Terra. Sou amplamente favorável, Senhor 

Presidente.  

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

O projeto está em votação. Os Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 

se manifestem. (Nenhuma manifestação). Com muita alegria, comunico então que o Projeto de 

Lei nº 024/2020, tão esperado pela nossa comunidade, foi aprovado por unanimidade.  

Agradecendo a proteção do Pai Celestial e a presença dos Colegas e servidores, declaro 

encerrada esta sessão extraordinária do dia 18 de maio de 2020, às 20h33min. Tenham todos 

uma excelente semana! Boa noite! Muito obrigado!  
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