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SESSÃO 2.571 – EXTRAORDINÁRIA 

25 de maio de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária extraordinária desse dia 25 de maio de 2020, às 

19h32min. Atendendo a solicitação do Prefeito Municipal, através do ofício nº 046/2020, 

estamos realizando esta sessão extraordinária, para apreciação e votação do Projeto de Lei nº 

026/2020. Conforme acordado com os Colegas Vereadores, ficam suprimidos desta sessão o 

Pequeno Expediente, o Grande Expediente, as Explicações Pessoais e o intervalo. Desta forma, 

passamos à 

ORDEM DO DIA 

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

de R$376.400,00”, destinado ao hospital Fátima. 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 Ademir Barp. 

Desde já, o projeto está em discussão e a palavra à disposição dos Colegas Vereadores. 

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

falei na tribuna, defendi esse projeto, que dinheiro do povo para o povo, né? Ou dinheiro do 

povo para cuidar do povo. Melhor assim, né? Estão esses recursos estão saindo da reformulação, 

da revitalização da avenida 25 de Julho, acesso sul, então para custear as despesas do incremento 

a maior de médicos, profissionais da saúde do hospital Fátima, de Flores da Cunha. Nós sabemos 

que não será o último projeto que iremos votar pra recursos repassando para o hospital, né? E 

que bom que é passar recursos sem ter atendimentos no hospital, né? Pra custeara aquelas 

despesas que são obrigatórias pela contratação a maior do número de funcionários. Fico feliz em 

ver o Éverton anunciando, Colega Vereador, os 200 mil, que cobrava aqui de Nova Pádua. Nova 

Pádua não tem hospital, já tem um caso, parece, lá, né? São atendidos no hospital de Flores da 

Cunha. E, da mesma forma, se não temos UTI aqui, os de Caxias, hospitais de Caxias possuem e 

o SUS repassa, em maior percentual, que seria pro município, repassa para os hospitais de 

Caxias do Sul, para atendimento, obrigatoriamente, da região, né? Então nada mais justo que 

também, eu não sei se Nova Pádua passa direto ou se vem para o município de Flores da Cunha 

e, depois, automaticamente, nós repassamos, né? Mas que bom que estão vindo. O Vereador 

Samuel falou, Vereador Pedro, né, e outros Vereadores que falaram de recursos que estão vindo 

para isso, que, caso contrário, somente tirar do caixa único da Prefeitura, que são das obras, é 

muito complicado, né? Mas sou totalmente favorável a esse repasse. Esperamos que esse 

dinheiro do povo para cuidar da saúde do povo de Flores da Cunha seja bem..., bem 

cuidadosamente, né? Porque o dinheiro que é meu eu administro da maneira que eu quero. 

Agora, com dinheiro que é público, que é do cidadão, ele tem que ser bem administrado. Assim 

como o Vereador Presidente colocou aí na fala anterior, que a transparência nas contas públicas, 

né? Nada mais justo então que, depois, essas prestações de contas deverão ser feitas mediante um 

relatório de tudo que foi feito, realizado então no hospital, posto de saúde então com esses 

recursos. Sou totalmente favorável. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. O que 

eu quero trazer a..., a luz aqui e claro que vocês perceberam isso, mas é importante nós 

deixarmos registrado da onde sai este recurso. Ele sai de uma rubrica programada, aprovada por 

essa Casa no ano passado, dentro, né, das rubricas abertas, que é da..., pavimentar e reformular a 

avenida 25 de Julho. Então uma ação programada, aprovada por nós e que esse valor foi ali 



 

Anais 2.571, da Sessão Extraordinária do dia 25 de maio de 2020. 397 

adequado. E hoje, mudando todo o panorama, né, no nosso município, a sensibilidade do nosso 

Administrador Público, né, o nosso Prefeito Municipal, ele opta em não fazer esta obra, retirar 

este recurso, claro, temos queda de arrecadação, então tu tem que administrar. Então, quando tu 

tem recurso, tu administra de uma forma, e quando não se tem o recurso. Então é nesse momento 

que nós vemos, não somente a capacidade do nosso gestor público, como também a sensibilidade 

de retirar de uma rubrica, aonde estava programada uma ação e que, com certeza, se tivesse um 

olhar político, pensaria de outra forma, mas pensa dentro dessa sensibilidade do momento. Então 

nós estamos aqui aprovando essa abertura desse crédito, retirando de uma rubrica aonde tem uma 

ação programada, claro que dentro de uma normalidade. E eu quero aqui parabenizar e quero 

deixar aqui registrado quão importante tem sido e, como o nosso Prefeito ele não vai se reeleger, 

então eu posso falar isso. Posso falar isso, né, porque eu..., eu acho importante ações como essa 

de valorização da Administração Pública. Então sou amplamente favorável e, nesse momento, 

realmente tem que se pensar na saúde. Obrigado, Senhor Presidente. Sou favorável a abertura, 

com certeza. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. 

Obviamente que numa situação como essa o Administrador Público ele vai fazer uma análise do 

que é mais importante. Então, de alguma obra, de algum lugar, ele vai ter que retirar os recursos, 

mesmo tendo dos seus projetos, tendo a intenção de aplicar em outra ação. Assim tem sido em 

todos os municípios da região, né? E também é óbvio que nós gostaríamos de estar aqui 

aprovando este recurso pra outras ações, né, não destinando pra saúde ou pro hospital, enfim, pra 

pagamento de médicos, e funcionários, e do que é necessário dentro do hospital para o combate 

do Covid-19. Mas, diante da situação toda, nós temos que fazer a nossa parte. Só nos cabe 

aprovar e rezar a Deus, né, que nós não sejamos atingidos por essa peste, como tem sido dito por 

aí, né, tem atingido o mundo todo. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que nos acompanham nessa noite. Mesmo colocação já destinada desses 

recursos para uma outra obra que, certamente, daria visibilidade e seria de uma importância 

grande para o município de Flores da Cunha, nosso Prefeito, nosso Executivo, nosso município 

sabe da importância e da gravidade do momento que estamos vivendo. Então não é à toa que 

tivemos índices bons, né, nas avaliações até de nível estadual. São medidas como essa que são 

tomadas em momentos oportunos, em momentos certos, mesmo sabendo que tem que abrir mão, 

tem que ser preterido a outras obras, que é no caso da 25 de Julho e sim que analisar esses 

recursos para o que é de importante, que é a nossa saúde, que o momento é difícil, não só do 

país, mas também do nosso município. Então acreditamos que o..., que os recursos serão bem 

destinados, serão bem aproveitados, justamente pra esses profissionais que há tanto tempo já 

estão aí trabalhando, se dedicando, sofrendo, né, pelo momento também com suas famílias, seus 

filhos e estão se dedicando às pessoas do nosso município. Então é justo que..., o que se faz, o 

que estamos fazendo, pela visão do nosso Prefeito Lídio, né, que retira esses recursos e destina 

para a nossa saúde de Flores da Cunha. Então sou amplamente favorável, Senhor 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 026/2020 aprovado por unanimidade. 

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, a presença de todos dos Colegas Vereadores, 

servidores, declaro encerrada esta sessão extraordinária desde dia 25 de maio de 2020, às 

19h41min. Bom feriado a todos amanhã e tenham todos uma excelente semana. Boa-noite! 
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