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SESSÃO 2.570 – ORDINÁRIA 

25 de maio de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 25 de maio de 2020, às 18h11min. 

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

imprensa, público presente, sejam todos bem-vindos. Conforme a Resolução nº 063/2015, 

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

homenagem ao aniversário de Flores da Cunha. Portanto, convido desde já a todos os Colegas 

Vereadores, ao público presente, funcionários desta Casa, para que juntos cantemos em uníssono 

o Hino de Flores da Cunha, letra e música de Ivo Gasparin. (Execução do Hino de Flores da 

Cunha). 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, 

dos Vereadores e de diversos, respectivamente. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 043/2020, que solicita espaço para exposição do Relatório de Gestão Municipal da 

Saúde referente ao 1º quadrimestre de 2020, em audiência pública, nesta Casa, juntamente com o 

Conselho Municipal da Saúde.  

Ofício nº 044/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 009/2020 e informa que a 

insalubridade dos servidores públicos municipais é paga em conformidade com a lei municipal 

nº 2.130, de 09 de novembro de 2020; e encaminha a relação dos servidores municipais das 

secretarias da Fazenda, Obras e Desenvolvimento Social, contendo os cargos efetivos em 

comissão e funções gratificadas, em atenção aos requerimentos nºs 027 e 028/2020, 

respectivamente, ambos de autoria do Vereador Regis Pablo Slaviero.  

Ofício nº 045/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 026/2020, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$376.400,00”.   

Ofício nº 046/2020, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do Projeto de Lei nº 026/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no 

valor de R$376.400,00”. 

Ofício nº 047/2020, que encaminha, para conhecimento dos Vereadores, cópia do Decreto 

Executivo nº 5.868, de 20 de maio de 2020, que “Abre um Crédito Adicional Extraordinária no 

valor de R$186.840,00”.  

Ofício nº 048/2020, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de abril de 

2020 e os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária referentes ao segundo trimestre de 

2020, para conhecimento dos Vereadores. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 050/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que indica ao Prefeito Municipal a 

colocação de lâmpadas e a reposição de contêiner de lixo seletivo na rua Orélio Cavagnoli, no 

bairro Videiras. 

Indicação nº 051/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de lâmpadas para iluminação pública na rua João XXIII, nos fundos da 

Escola de Educação Infantil Irmã Tarcísia. 

Requerimento nº 031/2020, de autoria do Vereador Éverton Scarmin, que requer a prorrogação 

pelo prazo de 30 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 
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ao Projeto de Lei nº 010/2020, que “Autoriza a criação do programa de Hortas Comunitárias, 

Familiares e Escolares no Município de Flores da Cunha para cultivo de hortaliças e dá outras 

providências”. 

Requerimento nº 032/2020, de autoria do Vereador Regis Pablo Slaviero, que requer o abono de 

falta, conforme artigo 70 do Regimento Interno desta Casa, da sessão ordinária do dia 11 de 

maio de 2020, por motivo do nascimento de sua filha, conforme certidão de nascimento anexo. 

Requerimento nº 033/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que requer a prorrogação pelo 

prazo de 60 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 003/2020, que “Institui o Certificado Destaque da 

Construção Civil e dá outras providências”. 

Requerimento nº 034/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer o envio de um 

requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que encaminhe a esta Casa cópia do relatório 

de ponto referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020 dos servidores que ocupam 

cargos de confiança, detentores dos cargos do: departamento de Recreação, Lazer e Atividades 

Desportivas; departamento de Turismo, diretoria de Imprensa; departamento de Apoio à 

Indústria, Comércio e Serviços; departamento de Cultura, diretoria de Assistência Social; 

assessoria da Secretaria de Obras, departamento de Administração do Parque de Eventos 

Antônio Dante Oliboni, departamento de Habitação e Trabalho, departamento de Agricultura, 

departamento de Pecuária e departamento de Infraestrutura; e caso estes servidores não tenham 

registro de ponto, que seja encaminhado cópia do documento do superior de cada secretaria 

autorizando e justificando as horas extras realizadas, especificando as datas e locais dos serviços 

extraordinários realizados. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail do Presidente Municipal do Republicanos, Luis Fernando Rosa, que solicita a cedência de 

uso do plenário desta Casa para a realização da convenção municipal do partido, no dia 25 de 

julho de 2020, das 09:00 às 12:00 horas.  

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

Município de Flores da Cunha referente ao mês de abril de 2020, para conhecimento dos 

Vereadores. 

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

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão, imprensa; um cumprimento muito especial 

à Julia Vecini, que também nos acompanha nessa noite; Paulinha, estava com saudade, Paulinha 

já. Utilizo este espaço para justificar a indicação encaminhada por mim nesta semana, mas ela é 

recorrente, né? Fiz essa indicação ainda no dia 17 de maio de 2018, então fazem dois anos já, no 

aniversário do município, e ainda a iluminação nesta rua não foi colocada. (Exibição de imagens 

através da televisão). É a principal rua de acesso ao bairro União, né, uma via tão bonita que foi 

construída, né, e a gente sabe que muitos trabalhadores e estudantes utilizam esta rua para chegar 

até as suas casas, principalmente no final da tarde. E existe uns duzentos metros aí que não tem 

uma lâmpada, não tem iluminação nenhuma! Então a reclamação ela vem há dois anos já e a 

Prefeitura não conseguiu pôr as lâmpadas neste local! Então a gente está refazendo, né, esse, essa 

indicação, solicitando um pouco mais de atenção dos responsáveis, né? Talvez a indicação tenha 

se perdido ou os moradores não cheguem até a Administração para fazer esta solicitação, mas 

enfim, é simples, né, um trajeto de duzentos metros, acesso principal a um bairro, que não tem 
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uma iluminação adequada pra segurança dos seus moradores. Então solicito a atenção especial, 

né, pra esta indicação. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Encerrado o Pequeno Expediente, passamos então para o 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Muito boa noite a todos! Cumprimento o Presidente João 

Paulo, Mesa Diretora, Vereadores, pessoas que nos prestigiam na noite de hoje, a Julia, a Sandra, 

Rouglan, Paulinha. Paulinha já tem cadeira cativa, um dia ela senta num lado, um dia no outro, 

ela está ainda indecisa, viu, Vereadora? Mas ela... Até, até as eleições ela vai se decidir, né? E 

faltou os demais, né, Sandra, hoje, os pretendentes a uma vaga e faltaram. Acho que o frio, o frio 

espantou aí, né? Na verdade, utilizo esse espaço pra, pra falar um pouco sobre a entrevista do, do 

ex-ministro, Deputado Federal, que ele concedeu na rádio Amizade, na última quinta, né? Terça, 

terça-feira, isso! Tivemos a sessão na segunda e, na terça-feira então, teve a entrevista na rádio 

Amizade e na rádio Solaris. Duas entrevistas que se continuavam em fazendo pergunta, eu acho 

que ainda hoje ele estaria respondendo, né? Mas pessoa no qual é pra, a gente aprendeu a 

admirar, uma pessoa simples, gosta muito do município de Flores da Cunha. É só mostrar pra ele 

aí um, uns tortei e um suco de uva, né, que ele certamente vem correndo pra Flores da Cunha, 

né? E na sua entrevista, ele não mudou nada do que ele falava lá no começo da pandemia, né, 

que ele dizia que isolamento não, não resolvia, que as pessoas mais infectadas hoje são os 

lugares onde aconteceram o isolamento, né? E ele disse que não vai mudar a posição dele, 

porque ele acha que ele ainda continua. Na verdade, nós como leigos, né, ele conhece porque é 

médico, né? Foi secretário duas vezes do governo do Estado, foi, enfrentou a H1, né, pandemia 

da H1 na época era Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, Argentina, mais aqui a região 

sul, né? E agora, é os locais aonde menos enfrenta o vírus, né, são essas regiões. Estava lendo 

sobre o Uruguai, sobre o Paraguai, que está passando longe, né? E o Brasil então são aquelas 

cinco, cinco locais aonde são mais concentrados e os locais aonde existem o distanciamento, as 

regras de ficar em casa, né, para tudo, fecha tudo. Então é difícil comentar o jogo enquanto ele 

está transcorrendo. Mas fica muito mais fácil depois do jogo concluído. Aí vem os técnicos de 

plantão, né, que omitem a opinião, ah, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo! Fica fácil! 

Porque comentar o jogo depois de concluído fica fácil, até pra treinar! E o juiz também, pra ver 

onde é que errou e ou acertou. Mas nós temos pessoas que são iguais a nós, suscetíveis a erro, né, 

e tem que sempre dar o melhor pra tentar encontrar. Assim é com o Governador do Estado, assim 

é com os prefeitos dos município, os secretários, então tem que fazer aquilo que entende-se ser o 

melhor, né? E que bom que Flores da Cunha nós temos oito casos, né, agora, somente oito casos, 

todos eles já bem, né, Presidente, já voltando ao trabalho, né, e que bom! Então um sinal que 

Flores da Cunha não fechou tudo, não abriu tudo, teve uma regra a contento de alguns, não 

atendendo os anseios de muitos, né, que queriam que fechasse tudo, outros queriam que abrisse 

tudo, mas ficou dentro do meio termo, né? E acho que o pico já passou, porque ontem nós vimos 

nos jornais aí, que de mil e cem mortos diários, né, ontem foram seiscentos, né? Infelizmente 

ainda tem seiscentas pessoas que perderam a vida! Mas espero que amanhã seja bem menos e 

assim vá, porque se quando o ministro, o ex-secretário disse que o pico era a semana passada, 

que ia começar a melhorar. Tomara que tenha razão, né, Pedro? Pra muitos dizem que é essa 

semana, São Paulo, Rio, né, então tomara que seja, tivesse sido a semana passada, que nós já 

estivéssemos ladeira abaixo já pra nos livrarmos desse mal. Um outro assunto também, a semana 

passada foi, quando saiu o ministro Moro, se fez aquelas acusações, que ouvimos o vídeo, né, 

vimos e só foi notícia só coisa ruim, né, nos meios de comunicação. Era a reunião ministerial 

com o Presidente da República, nunca tinha visto, né, passar a abrir na íntegra tudo que foi 

tratado. Existe coisas que são segredos de estado, né, que não deveriam nunca, embora eu acho 

que as partes interessadas deveriam ver, analisar e julgar! Agora, se abrir uma reunião ministerial 
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que decide o país, né, para o mundo, nunca tinha visto, né? E quem é da área jurídica aí, né, sabe 

muito bem, né, que como é que tu vai divulgar uma coisa que ela é sigilosa, e diz lá no artigo não 

sei o que da Constituição Federal, que prevê pena, reclusão de quem violar esse artigo, né, que 

somente deveria ser aberto aquilo que dizia a respeito à juntar provas, né? E na verdade se fez lá 

duas horas e tanta. Vimos palavrões de tudo que era tipo, mas é o jeito dele, né? Nós aqui 

também, volta e meia falamos alguma coisa, né, que não, não agrada a todos, mas faz parte da 

democracia. É o jeito dele, não mudou, era antes, era durante e era depois das eleições, assim 

como outros presidentes que passaram também, tinham os mais comedidos, quietos, falavam 

tudo dentro da, mas tinham os que trocavam tudo, né, não se sabia juntar uma frase, né? Então eu 

acho que teve, temos presidentes que nós, que está lá porque a população votou. E não deveria 

jamais revelar segredos e estratégias de estado, pra que pessoas que não tivessem interesse, a não 

ser aqueles que juntaram, independente se presidente seja a, b ou c, né? Então a partir de hoje, 

certamente acho que nem deve fazer gravação, né, porque se é gravado, pode virar uma prova 

contra, contra o próprio presidente. Acho que tem que deixar trabalhar, tem que deixar governar 

o país, foi eleito pra isso. Se não é bom, tem mais um tempo, pode ser retirado, entra com 

pedido, acata a maioria, né? Eu acho que perseguição política ao Presidente, enquanto outros 

países se juntam pra acabar com a pandemia, junta o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, 

aqui se juntam todos pra derrubar o Presidente e não pra vencer o vírus, vencer a calamidade, 

vencer a catástrofe que está se abalando, né, sobre o Brasil. Aqui não, aqui se junta todos pra 

destituir o Presidente que foi eleito, aí se tem os meios, né? Jamais teve um, um STF tão 

acovardado, né, pra decidir monocraticamente pessoas, questões tão importantes e delicadas 

quanto essa que foi. Mas aconteceu, né? Vamos ver a próxima! Essa semana já estão 

questionando outras coisas, né, o Clodo já tem aí no celular, que já tem novidades. Né, vão tirar 

o celular, ver o celular do Presidente! Não, não existe cabimento, né? Fazer os generais irem 

depor sob, conduzidas sob vara! Tudo bem! É termo que o, que o, o juiz utiliza, mas são generais 

que estão ali pra manter a, os guardiões da Constituição, né? Eu acho que nós estamos pensando 

muito na próxima eleição e se preocupando com o atual momento que é muito delicado. A 

economia quebrando, né, empresas fechando as portas, né, nós temos aqui por Flores da Cunha, 

a arrecadação caiu mais de cinco milhões de reais. Vamos ter audiência pública, quarta-feira, 

Clodo, de Finanças, o Jorge Dal Bó vai estar aqui explicando a queda na arrecadação do 

Município. E a sequência vem vindo, né? Tudo vai diminuir. Então bom seria ter a bolinha de 

cristal, a minha está no conserto, então não tenho previsões a fazer, né? Mas acho que nós temos 

que pensar um pouquinho mais positivo, digo no município, digo no estado, digo no país. Se 

cada um fizer a sua parte, nós não precisaríamos estar fazendo o Código de Posturas, isso não 

pode, isso não pode, isso, aquilo não pode. Se reunimos agora há pouco, né, pra tentar elaborar, 

tudo que não pode. Acho que devia ser do ser humano, eu posso fazer isso, eu não posso fazer 

aquilo. Mas são coisas, e isso tudo vem a conta. E hoje à noite, numa sessão extraordinária, logo 

depois, vamos votar um repasse de mais R$376.400,00 (trezentos e setenta e seis mil e 

quatrocentos reais) para o hospital, que é pra pagar os médicos que estão lá de plantão, médicos, 

técnicos de enfermagem lá de plantão, sem ter um paciente. Tenho a minha mãe que está 

hospitalizada, né, mas é um deserto lá dentro, né? Não existe clientela, mas tem que ter um 

quadro de profissionais de reserva pra se acontecer algum problema. Então são tudo despesas 

que poderíamos estar investindo em outras coisas que não fosse nisso. Mas se faz necessário sim 

e temos que votar, repassar os recursos, porque se nós não pagar, o Município não pagar os 

profissionais que lá está à disposição, aí vai ser negligencia do administrador, embora o hospital 

seja, ele é beneficente, mas não é público, né? Mas o Município tem que fazer a sua parte, tem 

que ajudar, né, Presidente? Câmara também ajudou e nós precisamos ajudar. Então é mais um 

projeto que vem então a, a ajudar. Eu acho que já foram três milhões já, né, mais de três milhões 

repassados esse ano pro hospital. Dá pra nós somarmos tudo e um dia fazer uma, uma reunião, 

até dentro da Comissão de Finanças, né, apresentar os números que foram, pra população 

entender que o Município está fazendo a sua parte, está sacrificando alguma obra, alguma ação, 

está tirando aqui da avenida 25 de Julho esses recurso pra aplicar lá. Poderia estar fazendo uma 
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obra, não, vai pra lá! Primeiro as pessoas, primeiro a saúde, né? Vamos salvar vidas, vamos, 

vamos ser o quarto município do estado, do Brasil, né, que saiu na, na revista Exame, na semana 

passada, o primeiro do estado do Rio Grande do Sul, e queremos continuar assim, né, até o final 

da pandemia, melhorando nosso índice e fazendo a nossa obrigação. Então isso é o, um recado 

da semana. No mais, vamos aguardar os, o desenrolar. Hoje o Executivo está de, fez feriadão, fez 

ponto facultativo aí, né, então até é uma maneira de os funcionários ficarem, ia estar 

chuviscando, ia estar tempo ruim mesmo, então parou esse dia. A Câmara trabalhou porque tem 

sessões, tem assuntos a deliberar. E se nós não votássemos hoje esse projeto da extraordinária, 

iriamos votar na, na quarta-feira, iria entrar na quinta e somente na sexta praticamente podia 

estar repassando os recursos, porque precisava estar repassando antes. Então, Presidente, eu 

acredito que a Mesa Diretora decidiu corretamente então pra nós estarmos aqui no dia de hoje. 

Amanhã é feriado pra quem pode fazer, pra quem não pode não é feriado e pra quem precisa 

trabalhar, tem que trabalhar, porque já paramos demais, né? Então se tem alguma empresa que 

está com os pedidos atrasados, tem que aproveitar! Não é porque é feriado que tem que parar! 

Santuário de Caravaggio está fechado, então não dá pra ir nem a pé e nem de carro, então vamos 

fazer a oração em casa e trabalhar no que for possível. No mais, uma boa semana a todos! Boa 

noite! Obrigado!  

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

Com a palavra Vereador Pedro Sperluk. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, Colegas Vereador; Vereadora, né, está 

de volta na Casa; aos Colegas, aos funcionário da Casa, aos pré-candidatos a vereador para a 

próximas eleições, a minha saudações especiais. Recebi hoje da nossa Deputada Liziane Bayer a 

confirmação da, da emenda de cem mil reais para o hospital também, Vereador Fera, né? E então 

ela, eu recebi o ofício dela, né, e aqui eu quero ler o ofício. O assunto de emenda parlamentar, 

OGU 2020. Senhor Prefeito, Senhor Prefeito, cumprimentando-o cordialmente o senhor por 

meio desta, dessa, informo o pagamento de uma emenda parlamentar inscrita no número 

41130018, em atendimento à solicitação do Vereador Pedro Sperluk, destinada ao Município de 

Flores da Cunha, para obtenção do recurso incremento temporário ao custeio do serviço de 

atenção básica de saúde para o cumprimento de saúde, cumprimento, cumprimento da meta no 

valor de cem mil reais, né? Então isso aqui foi um ofício que eu recebi da Deputada Liziane 

Bayer, do PSB. Então nessa época de, de pandemia, não tem dinheiro que chega, né? É dinheiro 

e mais dinheiro e mais dinheiro. A recém aqui o Vereador Moacir leu, os 374 mil, mais cem mil, 

mais, né, mais deputados que estão mandando verbas. E o senhor falou que a sua, sua mãe está 

baixada lá, Vereador? A minha esposa também está lá, é! Mas, graças a Deus, está sendo bem 

atendida, viu? Eles estão de parabéns, o hospital Fátima está de parabéns, nos últimos dias aí, 

pelo atendimento que eles estão tendo. Eu posso dizer, minha esposa está baixada ali, já é o 

quarto dia, se não me engano, ou terceiro, ela teria uma quimio pra fazer em Caxias hoje, o 

doutor liberou pra fazer a quimio, mas voltou pro hospital, né? E eu cuido das duas, a minha 

cadeirante e a minha esposa, né? Não está sendo fácil, né, mas eu acredito que não há vitória sem 

batalha, né? Precisamos de enfrentar, né, de pé esses assunto. Então, e estamos lutando, né? 

Acredito que vamos chegar lá, sem, sem muita exclamação. Então eu queria só falar sobre essa 

emenda. E também, eu queria falar também, Presidente, sei que vai voltar ao normal uma hora 

dessa, que nada vai ficar assim, né, da nossa sinaleira que eu pedi em 2017, 2018 e 2019, Senhor 

Prefeito, em frente ao colégio São Rafael, que é um ponto muito crítico quando tem movimento. 

Hoje está tranquilo, né, não precisaria as sinaleira em lugar nenhum em Flores da Cunha. Mas lá 

em frente ao São Rafael se faz necessário uma sinaleira com certeza. A sua indicação, Colega 

Vereadora, também eu falei, tem um pedacinho ali que tem que fazer projeto. Não tem poste de 

luz, não tem nada. Tem que fazer um projeto pra assim botar iluminação. Também bati nessa 

tecla, mas creio que uma hora saia, né, e se faz necessário logicamente, né? Então estamos aí 

fazendo o que podemos, né, como legislador. Todos fazem a sua parte e estamos às ordem o 

nosso povo florense, né, como sempre. Foi adiada a nossas eleições de outubro, né, pra 
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dezembro. E eu vou dizer mais, eu acredito que ainda nem sai em dezembro, vai sair lá em 2022, 

todos junto, vai dar mais adiamento. Mas veremos, né? Então eu desejo uma boa semana a todos, 

né, e uma boa noite a todos! Obrigado, Senhor Presidente!    

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

Com a palavra Vereador Samuel de Barros Dias. 

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

Vereadores, Mesa Diretora, Nobre Colega Vereadora Claudete, a todos que estão aqui nessa 

noite, nossa, nossos colegas de Câmara, assessores, funcionários desta Casa; Paulinha Cavagnoli, 

amiga de longa data, sempre aí se colocando à disposição pra, nesta Casa pra acompanhar o 

serviço da Casa; jornal O Florense, na pessoa do Rouglan; Sandra, suplente de, de conselheira 

tutelar, já foi conselheira tutelar, também amiga de longa data, estudamos juntos já lá, nem vou 

lembrar, já faz um tempinho já. E também temos hoje, a Juliana Vecini, isso? Julia Vecini! Seja 

bem-vinda, né, também. Bom, eu hoje faço uso da tribuna, Vereador Clodo, apenas para falar, ter 

um pouquinho (ininteligível) falar de alguns assuntos, se eu não conseguir falar, depois no, nas 

Explicações Pessoais. Primeiramente eu quero parabenizar a nossa comunidade de Flores da 

Cunha. Nós vimos através do jornal O Florense, através dos meios de comunicação, Facebook, 

assim por diante, Whatsapp, uma movimentação expressiva, né, de, de uma solidariedade, de 

um, de um carinho, de um respeito, de um cuidado da nossa comunidade nesse momento de 

pandemia, de coleta de alimentos e de roupas, inclusive de máscaras, né, que a gente 

acompanhou pela nossa comunidade e nós temos que valorizar isso. Vimos pelo jornal, como 

falei, vimos uma empresa que, algumas pessoas entraram em contato comigo, quero aqui fazer 

menção a essa, uma loja, diga-se de passagem, a loja Quero-Quero, quero parabenizar aqui o 

gerente Emerson. Algumas pessoas que a gente tem contato me avisaram, diz, olha, o gerente da 

loja Quero-Quero, funcionários da loja Quero-Quero nos ligaram, para que a gente fosse até lá, 

buscasse uma, uma cesta básica porque estamos passando por necessidade. Como que essas 

pessoas chegaram a esse benefício através de uma loja do nosso município, que ganhou, que 

distribuiu em nosso município mais de cem cestas básicas a pessoas carentes do nosso município 

de vários bairros? Foi através da MPC, que é uma ONG do nosso município que faz trabalhos 

dentro das escolas, que conhece a realidade das famílias do nosso município. E nesse momento, 

muitas pessoas estão passando por uma dificuldade, principalmente aquele, diaristas, pessoas que 

não conseguem ter o seu salário ou a, o seu sustento semanal, pessoas que trabalham hoje para 

comer amanhã! E outras que trabalham hoje para comer hoje. Então tiveram essas dificuldades. 

Então a importância, né, dessas empresas, dessas pessoas, dessas entidades que no nosso 

município fizeram tais funções. E nós vimos aqui, falado pelo próprio Presidente, tivemos o 

consulado do Grêmio, consulado do Inter, consulado do Juventude, do Caxias. Tivemos também 

pela própria Secretaria de Desenvolvimento Social, o CRAS, houve uma campanha de coleta nos 

pontos específicos do nosso município, aonde foi arrecadado bastante e a gente tem informação 

que foi um número expressivo. E também, o nosso Município, eu solicitei ao Prefeito Municipal, 

qual que era a programação que havia, a gente estava preocupado com essa questão lá no, no 

início ainda dessa pandemia, então houve um preparo também do Município nesse sentido, para 

que dentro da necessidade, se ela houvesse, estivesse reservado pelo menos o auxílio aos menos 

favorecidos do nosso município. Então tanto Poder Público como a iniciativa privada se 

mobilizou a isso. Nós vimos pessoas, né, de iniciativa particular. Nós vimos pessoas que dentro 

do seu empreendimento, cabeleireiras, salão de beleza, fazendo coletas e repassando a entidades 

que tinham essas pessoas para auxiliar e, também, repassando ao próprio CRAS, o Centro de 

Referência da Assistência Social, que ali possui ali todo o cadastros de pessoas que vivem, né, 

em vulnerabilidade social no nosso município, que hoje é um número que infelizmente vem 

crescendo. Mas não é apenas um problema nosso, é um problema de muitos países porque não 

assim dizer, né? Então eu tomo esse espaço aqui para parabenizar. Que Deus abençoe a cada 

pessoa individual, a cada empresa, a cada entidade, como falei aqui no caso dessa ONG, a MPC, 

juntamente, em parceria com a lojas Quero-Quero do nosso município e tantas outras pessoas 
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dentro, eu parabenizo dentro dessa, dessas duas citações aqui, que eu, que eu falo, e as pessoas 

em particular também, né? Teve a, minha, minha amiga também, a Simone Cavagnoli, lá da 

Linha 80, que nas redes sociais colocou ali uma ideia, a gente já pegou aquela ideia, já repassou 

e foi, a coisa foi acontecendo para arrecadação nesse sentido. Então as entidades religiosas no 

nosso município também têm feito, né, coletas, repassando esse, alimentação no nosso município 

a essas famílias. Então eu marco aqui e deixo aqui a minha gratidão como representante da 

comunidade a todas essas entidades religiosas, todas essas entidades e pessoas em particular. 

CTG’s, obrigado, Vereador, CTG’s também trabalharam nesse sentido. Segundo assunto que eu 

quero falar dentro desse espaço de tempo aqui, nós tivemos a confirmação, já está nos cofres 

públicos da secretaria, ou melhor, do Fundo Municipal da Saúde do nosso Município uma verba 

que nós solicitamos ao nosso Deputado Ronaldo Santini, deputado federal do nosso partido do 

PTB, a qual ele se comprometeu conosco o ano passado, tivemos juntamente com o hospital 

Nossa Senhora de Fátima, junto com toda a diretoria ali. Tivemos em todos os gabinetes dos 

nossos deputados, né? Eu como estava ali representando esta Casa, representando a todos, né, 

vocês lembram desse momento, representando a Casa, passamos em todos os gabinetes, fomos 

muito bem recepcionados por todos os indicados e, também, daqueles que não são representados 

aqui em partidos políticos. E nós recebemos esse recurso nessa solicitação de forma pessoal, né? 

Nós como vereadores fazemos campanha para eles, né, e depois eles, quando chegam lá, se 

compromete conosco, né, Vereadora? Pelo menos é o que a gente sempre espera, né, que eles 

possam olhar pra nós. Como o Deputado Ronaldo Santini não tem o mandato direto, ele, ele é 

suplente do nosso secretário da Agricultura, o Covatti Filho, então fica um pouco complicado 

dele poder estender um pouquinho mais em questão de valor. Mas ele se comprometeu e, hoje, 

está dentro esse valor, que não é muito, Vereador Pedro, mas cem mil reais já ajuda, né, Pedro? 

Cem mil reais pra nossa saúde hoje, então foi repassado ao Fundo Municipal da Saúde e que 

consequentemente será repassado ao hospital Nossa Senhora de Fátima do nosso município. 

Então quero aqui deixar registrado e quero desde já agradecer ao nosso deputado também, que 

sensível neste momento, mesmo que pequeno, mas um importante recurso para o nosso 

município, né? Então isso é importante que a gente reconheça esses representantes nossos que 

estão lá, que são sensíveis, né, porque eles querem distribuir cem mil, né, pra cada município e a 

gente sabe que está faltando recurso, está faltando, o cobertor é pequeno. Todo, tem municípios 

que pedem mais e as suas necessidades são maiores. E sabemos que na nossa região nós temos 

hospitais, Lagoa Vermelha, por exemplo, Passo Fundo, hospitais em Vacaria que estão passando 

por alguns problemas, hospitais filantrópicos estão passando por sérios problemas nas suas 

finanças, né? E nossos aqui da região, né, Farroupilha, então se não fosse os auxílios dos 

deputados, esses recursos que foi encaminhados a esses hospitais, certamente nós teríamos, na 

nossa região, hospitais fechados e, consequentemente, pessoas que não seriam atendidas porque, 

né, não se tem o serviço oferecido. Outro assunto eu quero também aqui falar um pouquinho, 

aproveitando esse tempo, dentro de, desses acontecimentos que nós estamos vivendo, é um 

momento único pra cada um de nós, né, essa pandemia, tudo isso, a gente vai fazendo as 

avaliações, como o nosso Vereador Moacir aqui falou, é difícil falar enquanto o jogo está 

acontecendo, a gente pontuar, mas é claro que a gente faz uma avaliação, a gente discerne 

algumas coisas, a gente percebe. E dentro desse momento até esse exato momento que estamos 

aqui, estamos vendo no nosso país acontecendo uma questão muito política, pra mim é muito 

claro isso, uma questão muito política. Estão se aproveitando de um momento pandêmico, né, 

para realmente tentar desestabilizar politicamente. Então nós somos pessoas inteligentes, temos 

que usar essa massa cefálica que temos e discernir isso. Se gostamos ou não gostamos, é outra 

questão, é outra questão, é outra questão! Se ele fala isso, fala aquilo, é outra questão! Mas 

precisamos discernir e ver bem o que que está acontecendo! É uma questão muito política! E 

também, uma outra questão que eu quero salientar e tenho acompanhado muito de perto esses 

números, né, através de sites, pessoas realmente bem informadas e que tem um histórico de boas 

informações, percebemos que esse vírus ele atingiu as principais economias do mundo, então ele 

foi programado, programado! Mas você está falando isso? Sim! É só discernir, é ver os números, 
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ver onde aconteceu, a forma com que aconteceu, então nós já percebemos que foi de uma forma 

muito bem orquestrada, bem programada nas principais economias do mundo. E o Brasil não 

foge porque nós somos um país emergente, não ia, não ia, não iriamos escapar disso! Outro fato 

muito interessante que está acontecendo e que os números, né, hoje têm realmente caído, nós 

estamos com, ontem foram 563 mortos infelizmente, hoje aqui, agora aumentou aqui, desculpa, é 

porque o site aqui está sendo atualizado nesse exato momento, novas mortes, ontem 563 e, hoje, 

606. Ó, já mudou aqui, então vai mudando. É um site que eu acompanho aqui de informações 

on-line atualizadas na hora. E também outro dado que eu acho bem importante que a gente saiba, 

né, porque a informação é tudo! Melhor do que você não ter informação é você ter informação 

errada. Cinquenta, quase que oitenta por cento das mortes infelizmente elas estão dentro de uma 

faixa etária de 40 a 80 anos. Mais de oitenta por cento das mortes por covid-19 no nosso país, 

que chegou a um número muito alto, né, claro que existem aqueles que não, ainda vão ser 

avaliados, mas mesmo assim é um número considerável, passamos 23 mil mortes 

aproximadamente no nosso país, de 40 a 80 anos, então mais de oitenta por cento são nessa faixa 

etária. Eu estou nessa faixa etária, tenho que me cuidar, todos nós temos que se cuidar, né? Outro 

dado importante também que eu acho, coloquei até no grupo dos vereadores, que na grande 

maioria são cardiopatas e diabéticos. E o, e como estão comprando respiradores! Vocês notaram, 

perceberam isso? A grande maioria que está morrendo são cardiopatas e diabéticos e estão 

comprando muitos respiradores. Então é 784 mortos apenas por questões respiratórias, mais de 

dez mil nas outras questões. Então isso é um, são dados atualizado aqui. Então a gente vai vendo 

que existe muita coisa e vai aparecer muita coisa ainda, politicamente falando, incorreta nesse 

período de pandemia, pessoas se aproveitando literalmente de um momento. E nós à mercê, 

literalmente à mercê, à mercê de pessoas que utilizam desse momento para instalar o medo, 

instalar um, um autoritarismo, que no meu ponto de vista não tem essa necessidade. Não tem 

essa necessidade. Então temos que ter todo o cuidado como discernir algumas informações e, 

inclusive, disseminar essas informações. No nosso município, tivemos aqui, na semana passada, 

o nosso Prefeito Municipal e a gente entendeu que foram tomadas todas as devidas precauções, 

inclusive nesta Casa aqui em relação a isso. Então, quando nós não tínhamos a informação, com 

certeza, toda a medida preventiva era necessária, se fazia necessária. Agora nós tendo um pouco 

mais de conhecimento, Presidente, discernindo um pouco mais, sabendo da onde vem as 

informações técnicas, corretas, então a gente consegue discernir um pouco diferente as coisas. 

Então não dá pra engolir tudo. No meu ponto de vista, né, principalmente o canal rede Globo, é 

um canal que não deve ser assistido. Principalmente! Ele não é o único, mas é o principal que 

dissemina, né, informações erradas, negativas a todo momento, a toda hora, trazendo pânico, 

literalmente o pânico, né, à sociedade, porque sabemos da grande dificuldade que algumas 

pessoas estão tendo, né, na sua casa, na sua mente, na sua vida, nas suas finanças, nos seus 

relacionamentos internos dentro de casa. Então é muito complicado. Tenho a solução? É claro 

que eu não tenho a solução! Posso aqui apontar a solução? Não tenho essa capacidade de apontar 

solução. Mas posso construir uma solução. E, para isso, a gente se colocou à disposição, junto 

com essa Casa, junto como Presidente, a gente sempre esteve em contato, nos momentos 

oportunos, falando, indicando, com o Prefeito Municipal, com pessoas, buscando informações 

para poder contribuir na nossa comunidade, especificadamente, Flores da Cunha. Então 

esperamos sim que caia drasticamente o número de pessoas infectadas e que estão entrando no 

protocolo do covid-19, né? Que caia drasticamente isso, Presidente, e que a gente venha passar 

sim por isso e uma retomada pujante, não só no nosso município, mas no nosso país. Não por 

uma questão ideológica política, mas porque somos brasileiros e não desistimos nunca. Uma boa 

noite a todos, muito obrigado, boa semana e até mais, querendo Deus. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Samuel. 

Encerrado o Grande Expediente, passamos então ao intervalo de cinco minutos para organização 

da pauta da Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA 
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Projeto de Lei nº 025/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor 

de R$46.691,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das 

comissões em que este projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

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

e Direitos Humanos: Favorável. 

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

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Esse projeto de lei 

foi pedido urgência urgentíssima, na última semana, que é uma sobra de recursos, né, de uma 

outra rubrica, então está sendo criada uma nova pra aproveitar, pra não ter que devolver pro 

Governo Federal, né? Então pra..., destinado pra compra de materiais lá na escola Santa 

Terezinha, escola infantil. Então parece que é na compra de equipamentos da..., pra recreação 

daquelas crianças, né? Hoje ela está fechada, mas acredito que, na semana que vem, né, as 

atividades deverão voltar ao normal, né, que, caso contrário, o calendário do ano letivo vai ser 

comprometido, né, diretora, agora cargo de comissão também, está ocupando, né, lá na Antônio 

de Sousa Neto, Vereadora Claudete. Então mais é importante nós aproveitar esses recursos pra..., 

aconteceu em vezes passadas até esses recursos serem perdidos por não..., não ter enviado 

projeto à Câmara então pra..., abrindo esse adicional..., crédito adicional especial. Então sou 

totalmente favorável. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Presidente, só faço a menção que não semana 

passada também fiz, é importante nós autorizar essa abertura de crédito adicional especial, como 

o Nobre Vereador fez a solicitação e já explicou desse recurso vim do Governo Federal e, 

principalmente, porque o nosso município ele não pode parar. Ele precisa planejar realmente, 

precisa executar, né, porque não é o fim do mundo. Graças a Deus, não é o fim do mundo. 

Estamos longe disso, Presidente. Isso posso afirmar, tá bom? Então sou extremamente favorável 

para que não somente esse, como outros também, projetos, nesse nível possam passar por esta 

Casa para que a nossa educação e, principalmente, as nossas crianças e nós precisamos, no nosso 

município, ter recursos como esse, vindo do Governo Federal, principalmente. Sou favorável, 

Presidente. 

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

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

(Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 025/2020 aprovado por unanimidade.  

Requerimento nº 032/2020, do Vereador Regis Pablo Slaviero, que requer abono de falta, 

conforme artigo 70 do Regimento Interno da Casa, por motivo do nascimento de sua filha. Desde 

já, então, coloco o requerimento em discussão. A palavra está à disposição dos Colegas 

Vereadores. 

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

defesa do requerimento do Vereador Regis, a Vereadora não estava naquela sessão, né? Então 

por uma causa justa e necessária. Já está amparado na Lei Federal, que lhe dá o direito de 

ausentar-se, se afastar do trabalho por cinco dias, né? Então mas nós, como é de praxe, estamos 

aprovando e aprovando por uma justa causa, né? Então justa causa, pra uma alegria, né, da sua 

família, o Regis que agora está o sorriso de orelha a orelha, né? E ele ficou cinco dias em casa, 

viu? Ele não foi trabalhar, porque todos os dias eu passava na obra ver se ele estava. Ele não 

estava na obra, porque ele disse que tinha que curtir o momento especial. Nada mais justo. Quem 

é pai sabe o quanto é importante esse momento, né? Estar junto do seu maior patrimônio, né, que 

é a vida de um filho. Então nada mais justo de nós votarmos e sermos favoráveis a esse 

requerimento. 
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O requerimento está em votação. 

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

(Nenhuma manifestação). Requerimento nº 032/2020 aprovado por unanimidade. 

Encerrada a pauta desta sessão, encaminho para Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos os Projetos de Lei nºs 021 e 022/2020. Passamos então 

agora às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente. Cumprimento, também, os Colegas 

Vereadores, a Colega Vereadora, também, bem-vinda, todos os presentes aqui também, 

obrigado, desde já, por todos estarem aqui. Gostaria de aproveitar, também, este espaço para 

comemorar, diante de um cenário tão avassalador, muitas vezes a gente pode dizer isso, mas, 

além deste problema da pandemia que enfrentamos aqui no nosso município, no nosso estado, no 

nosso país, no mundo inteiro, também nós aqui estávamos sofrendo muito com a seca. Então 

temos que agradecer a Deus também por ter nos agraciado com essa chuva tão calma, tão 

tranquila que..., que veio nos últimos dias aqui pra nossa..., pra nossa região. E também 

comemorar, juntamente com o estado, a Secretaria Estadual da Agricultura, já mencionado aí o 

Covatti Filho, juntamente com a Emater municipal, a Secretaria de Agricultura, que festeja aqui 

a contemplação do município com 12 açudes, que serão construídos aqui no nosso município. 

Então vem ao encontro do plano de ampliação, né, das estratégias da agricultura familiar para 

contemplar, aqui no nosso município, quase que de ponta a ponta, né, os..., as regiões ali de 

Santa Juliana, São Tiago, Linha 80, São Vítor, Carmo, Restinga, Monte Bérico. Então essas são 

as comunidades que serão contempladas com a construção destes 12 açudes, que vem a..., a 

possibilitar também ali na..., na irrigação, diante da seca, também na criação de..., de peixes, hoje 

também uma alternativa, né, na..., na produção de uva, que é o gotejamento, onde muitos 

agricultores aí estão vendo nessa possibilidade aí a..., uma maneira de qualificar e deixar cada 

vez melhor a nossa uva também aqui no nosso município. Então, além dos 12 municípios aqui..., 

das 12..., 12 açudes aqui do nosso município, mais 60 açudes serão construídos também na nossa 

região. Então a gente comemora aí junto com os municípios da..., da região aí esses seis milhões 

que vem do Fundo de Recursos Hídricos para agraciar, também, o nosso município aí com a 

construção destes açudes. Então mais um motivo para comemorarmos diante de um cenário que, 

talvez, nos assuste e nos coloque um pouco para baixo. Acho que temos que olhar para a frente, 

né? Torcer, né, Moacir, que o então ministro e deputado esteja correto. A gente sabe que a gente 

vem..., vai enfrentar agora o período de inverno e torcemos para que a situação se mantenha cada 

dia melhor. Então vamos torcer também que as informações sejam verdades, né? Que assim se 

concretizem, para que já tenhamos passado pelo mais complicado. Então que assim seja! Uma 

boa semana, uma boa noite a todos. Boa noite! 

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

palavra Vereador Éverton Scarmin. 

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

nos prestigiam nesta noite, ainda em tempo de cumprimentar. Eu quero ser bem..., bem breve, 

né, Vereador Fera? Depois de tudo que o nosso país vem passando, né, o Supremo Tribunal 

Federal, na semana passada, protagonizou mais uma cena ridícula, né? Dá pra se dizer com 

palavras que ainda são permitidas aqui nesta Casa, né, que eles são um lixo mesmo, um 

verdadeiro lixo. Todos! Não tem um que se salva. Fizeram um escândalo com relação à vídeos. 

Porque o vídeo... porque o vídeo... porque o vídeo, né? Até que divulgaram o tal do vídeo. A 

imprensa tóxica, né, Vereador Samuel, não conseguiu retirar nada daqueles vídeos. Só 

demonstrou, Vereador Pedro... Claro, nós temos um Presidente com uma fala, com uma oratória 

muito..., muito retrógrada, mas nós já tivemos presidentes pior, né, Vereadora Claudete. Eu sei 
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que a Senhora admira a antiga presidente, o antigo presidente Lula e a Dilma, mas pelo menos, 

agora, nós não temos corrupção. E ele demonstra que ele está lá para fazer a diferença. Ele quer 

acabar com o sistema poder e corrupto que o país viveu desde que a capital foi mudada para 

Brasília. Desde que Brasília foi construída, nós vivemos num sistema corrupto. E ele está 

fazendo de tudo para mudar. Naquele vídeo vocês viram a cobrança que ele fez com os seus 

ministros! E é o que ele faz no seu dia a dia. Nesses 14 meses de governo, nós não tivemos 

nenhum escândalo e nenhum “q” de corrupção na União. Acredito que, como um líder, um 

estadista, né, ele poderia se portar melhor. Mas ele foi eleito daquele jeito, não vai mudar. Já 

falei por muitas vezes nesta Casa, é daquele jeito mesmo. Mas ele demonstrou que está fazendo, 

com todas as suas forças, né, com toda a força que vem da sua alma aí, para que mude esse 

sistema corrupto. Mesmo com a Câmara contra, o Presidente da Câmara ainda no mesmo sistema 

do toma lá dá cá, o Senado da mesma forma, mas o Supremo é uma vergonha. O Supremo, o que 

ele conseguiu protagonizar, na última semana, né? Depois eu finalizo, Senhor Presidente. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Obrigada, Presidente. Boa noite a todos que ainda nos prestigiam. Hoje à noite, nós 

ouvimos o Vereador Samuel de Barros Dias comentando sobre os trabalhos solidários das 

entidades. Então não podia deixar de citar a G.A. Materiais de Construção, que é uma empresa 

que tem feito uma campanha de arrecadação de alimentos e agasalho pra Escola Municipal 

Tancredo de Almeida Neves, onde trabalha, e um agradecimento especial, a professora Patrícia 

Bisinella, que atua nessa escola e que é filha do Senhor Soli, né, que é o proprietário da G.A. 

Então a campanha deles é de tudo o que for arrecadado em alimentos a G.A. dobra a 

arrecadação. Também bacana, né? São exemplos que devem ser reconhecidos. A questão do 

retorno às aulas ainda vai depender dum pronunciamento do Governador do Estado, esta semana. 

Estava falando, na semana passada, também com a Secretária Ana, o Governador ficou de fazer 

uma manifestação há 15 dias atrás, a semana passada e foi passando. Então se tem uma 

perspectiva de, a não ser que tenha saído algo hoje, uma perspectiva de que as aulas voltariam, 

gradativamente, no mês de junho. Porque o Governo também tem sofrido muita pressão das 

escolas particulares, enfim, a gente sabe que o transporte escolar ele atende a todas as escolas, 

então tem que acontecer tudo junto, encola pública e escola particular. E, a princípio, retornaria 

com os alunos maiores, que poderiam se cuidar um pouquinho mais e, depois, então com os 

pequenos. Ainda não está decidido. Pelo menos, é o que as escolas estão sabendo. E as aulas, os 

alunos eles estão tendo as aulas domiciliares, através dos aplicativos, do Zoom, que se utilizava 

gratuito, agora a Secretaria de Educação adquiriu a licença para uso em todas as escolas 

municipais, então o professor tem feito videoaulas, em todas as disciplinas, com seus alunos. 

Não é a mesma coisa do que estar presente com seus alunos, mas tem funcionado. Então esses 

dias eles não serão perdidos, né? Eles são computados como dias letivos. Nós temos no 

município de Flores da Cunha, diferente de outros municípios, mas aqui somente três dias para 

serem recuperados. E com relação aos governos federais, não sou tão fã assim dos governos que 

antecederam ao governo atual, né? O que eu penso é que os governos devem ser respeitados. 

Independente de quem estiver no poder, eles têm que ser respeitados. Os poderes devem ser 

respeitados. Então um não deve interferir na função do outro. Porque senão vai virar terra de 

ninguém! Nós não temos mais comando! Então nós precisamos, o povo brasileiro precisa 

aprender a respeitar. Gostando o não gostando de quem está aí administrando, nós temos que 

respeitar. Se foi eleito pela maioria, nós temos que respeitar as decisões. E a questão dos 

poderes, então respeitar o trabalho de cada poder. Um não pode interferir, né, no trabalho do 

outro, que isso também, né, está sendo exagerado no nosso país. Era isso, Senhor Presidente. 

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

Presidência). Obrigado, Presidente. Boa noite aos Colegas Vereadores, Vereadora, pessoas que 

nos assistem. Também fomos procurados, durante essa semana, que havia uma certa dúvida de 

algumas pessoas apesar de toda a divulgação, toda ênfase que é dado em cima desse assunto, 

pessoas que tinham dúvida quanto aos exames. A..., pra teste da covid, né? Como seriam 
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executados, quem poderia fazer esses tais exames. Então nós procuramos o Secretário da Saúde, 

durante a semana e até foi feito uma sugestão para que pudesse divulgar, através da imprensa, 

através de..., dos meios de comunicação, para que as pessoas pudessem ficar sabendo de quem 

poderia fazer testes, aonde poderiam fazer testes, quantos testes a gente tem disponível na 

cidade. Então ficamos felizes que tudo isso saiu na imprensa, nesse final de semana. Até estava 

olhando aqui no jornal e aí o que chamou atenção foi que lá no início de março, quando que foi 

divulgado a compra dos kits pra teste rápido, compra de 400 kits e ainda não chegaram no 

município, né? Então vejam, já se passaram 60 dias e esses testes ainda não chegaram. Eu acho 

que é importante sim, o município tem capacidade, se não chegou aquela remessa, foram atrás, 

compraram mais kits, até fizeram aqui uma parceria com a UCS pra desenvolver esses testes 

rápidos que, com certeza, esperamos que não, mas a previsão é que aconteça mais casos no 

município, né? Então que nós tenhamos em mãos toda essa infraestrutura pra..., pros nossos 

munícipes. Então foi interessante essa divulgação, muitas pessoas estavam em dúvida, então, 

com certeza, conseguiram tirar essas dúvidas. E nós falamos muito em covid, nessa gripe, mas 

esquecemos da..., do tal mosquito da dengue, né? Flores da Cunha tem 10 casos. Dez casos, 

agora nós estamos entrando no inverno, aí os 10 casos aqui no centro da cidade. Então eu acho 

que também isso é importante que nós mantivemos com uma direção também nesse assunto, para 

que nós não podemos..., não venhamos a ter casos aqui no nosso município. Nunca foi tido, né? 

Então que possa ser analisados esses casos pra tirar o município de Flores da Cunha dessa 

estatística ruim. Era isso, Senhor Presidente, uma boa semana a todos e obrigado. 

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

Presidência). Senhor Presidente, temos mais casos de dengue do que de covid-19 no município 

de Flores da Cunha, né? Alertamos ainda no mês de fevereiro, março, né? Vereador Samuel, 

Vereador Fera também falou muito, que aqui no centro da nossa cidade nós tínhamos vários 

focos, né? E agora está se confirmando as pessoas que estão coma dengue são moradoras do 

centro da cidade. No dia 08, nós falamos aqui nesta Casa sobre 200 mil reais também, oriundos 

via Deputado Osmar Terra, para o hospital municipal, para o hospital público e, no dia..., na 

semana passada, né, ficamos sabendo que o Osmar Terra também tinha destinado para o 

município de Nova Pádua. Fomos atrás e acabei de receber, agora, por mensagem da assessoria 

do deputado, o valor dos 200 mil do município de Nova Pádua será revertido para o município 

de Flores da Cunha. Então são mais 200 mil reais para auxílio ao combate do covid-19. Então a 

assessoria do deputado Osmar Terra acabou de enviar aqui, em nome de todos os Vereadores do 

MDB, então o ofício deve estar chegando aí amanhã na nossa mão. Então mais 200 mil para 

auxílio ao hospital Nossa Senhora de Fátima. Com relação ao covid aí, Vereador Samuel, 

Vereador Fera também, né, eu tenho acompanhado e, ontem, também estava acompanhando na 

Jovem Pan, né, cada dia, cada semana, nós vamos mudando de imprensa aí para ouvir as 

notícias. Então tudo indica que o pico aconteceu na primeira e na segunda semana de maio, né? 

Os reflexos na semana passada, os reflexos nessa semana são, infelizmente, que essas pessoas 

adoeceram, não conseguiram se recuperar. Então o pico aconteceu na primeira e na segunda 

semana. Por São Paulo e pelo Rio de Janeiro, os leitos já estão sendo desocupados, né? Claro que 

lentamente, mas as procurar nos hospitais e nos centros de saúde caíram bastante na última 

semana, no final de semana também. Então tudo indica que nós estamos passando já pela tal 

curva, na sua..., na sua decida da curva, né? Então quero sempre me referir com otimismo, como 

faz o Vereador Samuel, o Vereador Fera, todos aqui, né? Isso vai passar. Vai passar. Não é o fim 

do mundo. Não vai acabar o mundo, né? Então estamos passando por isso e tomara que Flores da 

Cunha não tenha nenhum caso. Era isso, Senhor Presidente, uma boa semana. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Éverton. 

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

informar a todos os Colegas e público presente que o nosso novo site está no ar, com foco na 

transparência dos atos do Poder Legislativo. Desde já, convido a todos os Colegas Vereadores 

que também já..., os que não puderam ter contato ainda com a nossa nova ferramenta, ela está 
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muito mais fácil, muito mais acessível e também mais, fazendo justiça social, a todas as pessoas 

que precisam de informação, né? Ele tem, dentro de todas as suas inúmeras novas 

funcionalidades, todos os quesitos de acessibilidade implantados. Ele é responsivo, ele pode ser 

acessado tanto do Tablet, quanto do celular, quanto do computador. O navegador ele se adapta 

automaticamente a nova tela. Ele possui, também, alto-contraste, para deficientes visuais 

também fazerem o acesso e também permite o acesso e o direcionamento para outros canais de 

comunicação da nossa Câmara. Então nós temos desde a conta no Instagram, a conta do Youtube 

e vai ser totalmente interativo em relação a essas novas plataformas. Também, outra novidade 

são as ferramentas de acesso rápido à legislação vigente, como a Lei Orgânica Municipal, o 

nosso Regimento da Câmara e, também, as funcionalidades e informações pertinentes do Portal 

da Transparência. Informações desde os vencimentos dos vereadores, gastos de diárias, tudo de 

fácil acesso e muito interativo. Também, lá poderão ser localizadas as contas públicas, as que já 

foram aprovadas, dos governos anteriores, bem como, também, as proposições em andamento da 

nossa Casa, além das notícias, como de praxe, onde as pessoas então visualizar as nossas 

atividades e, também, um item bastante importante, é visualizar a agenda da Câmara por semana. 

Então todos os eventos que acontecerão na..., aqui no plenário eles podem ser facilmente 

acessados pela nossa população. Importante salientar que todas as informações do antigo sistema 

foram migradas para a nossa plataforma. Por isso da demora em colocar no ar, eram muitas 

informações, muitos arquivos, mas que agora então ele já está à disposição de todos os Colegas. 

Para vocês terem ideia e noção, então os funcionários desta Casa, durante um tempo, 

alimentavam tanto o site antigo, quanto o novo, para que pudesse ter essa troca de informação 

entre as duas plataformas. Na medida do tempo, agora vai ser desativado o antigo site e todas as 

proposições serão inseridas diretamente no novo site. O próximo passo então, a partir da 

finalização do site, é que nós possamos então adequar o processo de votação de forma eletrônica 

aqui no nosso..., na nossa Casa Legislativa. Esse serviço também já está contratado junto a 

renovação do nosso site. A empresa responsável por esse serviço foi a Webde, de Caxias do Sul 

e o..., dando também transparência a essa contratação, ela se deu através de Dispensa de 

Licitação, foram apresentados três orçamentos, sendo este o vencedor, o mais baixo, com o custo 

desta etapa de R$9.000,00 (nove mil reais). Todo o processo tem em vista o cumprimento das 

exigências do Tribunal de Contas do Estado, referente à lei da transparência dos gastos públicos 

e, também, no apontamento que havíamos recebido no ano passado. Para um segundo momento, 

como já adiantei, teremos as votações eletrônicas nos projetos em plenário, onde os vereadores 

poderão votar através dos seus próprios celulares, de tabletes, de computador, através..., 

mostrando então o seu posicionamento exibido em tempo real no plenário e, igualmente, nas 

redes sociais. Dessa forma, estabelecendo um canal de comunicação cada vez mais eficaz junto a 

nossa população. Também, pretendemos implantar novas novidades que estão sendo 

amadurecidas aí pela Mesa Diretora. Nos próximos dias, certamente, serão informados os 

Colegas. Também, é pertinente mencionar, na terça-feira passada, dia 19/05, esta Casa recebeu 

um convite muito especial de participar4 de uma aula online com os alunos da escola São José, 

do terceiro ano. Foi uma experiência muito legal, foi divertida, foi de forma muito integrada, 

proporcionada pela Professora Sonia Lorenzet. Estava presente, também, a Coordenadora Camila 

Miglioranza. E os alunos tiveram total autonomia em fazer as perguntas. Eu confesso que eu me 

senti até acuado, Vereador Fera, porque elas vinham, né, sem filtro algum e as crianças eram 

muito perspicazes. Algumas perguntas importantes que eles salientaram era: quais as suas 

funções como vereador, quantos eram, o que a sua vida mudou a partir de assumir um cargo 

público, quais os seus projetos principais, o quê que a Câmara pensa sobre a questão das novas..., 

pras questões que tratam da pandemia, se as aulas iriam voltar logo também eles questionaram. 

Eu acho que eles estão com saudades de ter contato com seus coleguinhas, certamente. Então foi 

muito..., foi muito interessante. Também aproveitei pra mostrar todo o plenário online. Muitos 

não conheciam. E o bacana foi ver que os pais eles iam atrás dos celulares, eles queriam ver 

como que era a Câmara. Então disse que, assim que for permitido, eles receberam o convite para 
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que venham nos visitar aqui numa sessão ordinária, para conhecer os trabalhos ordinários desta 

Casa. 

Por fim, agradecendo então as bênçãos do Pai Celestial e rogando a proteção de Nossa Senhora 

de Caravaggio, amanhã feriado, dia 26 de maio, a presença de todos os senhores e senhoras, 

declaro encerrada a sessão ordinária desde dia 25 de maio de 2020, às 19h31min. Desde já, 

convido então todos os Colegas Vereadores para que permaneçam par a nossa sessão 

extraordinária. 
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