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SESSÃO 2.572 – ORDINÁRIA 

01 de junho de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 1º de junho de 2020, às 18h08min. 

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

imprensa, à população que nos prestigia, sejam todos bem-vindos na noite de hoje. 

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 DE VEREADORES: 

Requerimento nº 035/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que requer o envio de 

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

ponto da servidora Maisa De Col, no período de 11 a 14 de novembro de 2019. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Ofício do Deputado Estadual Paparico Bacchi, que parabeniza o município pelos seus 96 anos de 

emancipação política, e se coloca à disposição do Poder Legislativo e Executivo de Flores da 

Cunha na Assembleia Legislativa, para interceder pelas pautas que fomentam o desenvolvimento 

local e regional.    

Ofício do ex-assessor da bancada do PSB, Senhor “Oliveira Junior”, que comunica o seu 

desligamento desta Casa Legislativa e externa imensa gratidão a todos os servidores e todos os 

vereadores, pelo bom convívio, compreensão, colaboração e aprendizagem neste período em que 

esteve prestando serviços como assessor de bancada, e deixa uma frase de pensamento: “A arte 

de fazer política é uma das mais desafiadoras da vida; ou você faz o certo pelo bem comum ou os 

atos caem no abismo pela simples prática de uma ação errada”. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Questão de Ordem, Senhor Presidente. Não, não pode. 

Solicito que seja lido só... 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Pois não, Vereador. Do que se trará 

a Questão de Ordem, Vereador. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Questão de Ordem, solicito que seja..., que seria lido só o 

resumo e não toda..., o ofício.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Mas foi lido só o resumo, 

Vereador. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Não, foi lido toda a folha. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Não. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Foi lido todo o resumo. Todo ele. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Está aqui, Vereador. Claro, depois, 

o Senhor pode verificar a leitura. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Não, eu tenho aqui, é o mesmo, ó, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Aqui, ó. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Eu tenho o mesmo aqui. 
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: São oito linhas (fonte grande, fonte 

usual são cinco linhas), se trata de duas folhas, pra oito linha. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: É essa aqui. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Mas, como eu expliquei pro 

Senhor, todo e qualquer protocolo feito na Secretaria, nós precisamos fazer o informe da 

Presidência. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Mas esse aí teria que ser só o resumo, isso aí tá incorreto. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Está correto o resumo. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Está incorreto. Inconstitucional. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Não, Vereador. Está correto. 

Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Não tendo vereadores inscritos, portanto, já passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com o Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Boa-noite, Presidente. Cumprimento, também, os Colegas 

Vereadores, público aqui presente. Em especial, cumprimentar o Valentin, que iniciou os 

trabalhos aqui, assessorando o Colega Vereador Pedro. Seja bem-vindo! Votos de sucesso e que 

possamos sempre trabalhar em equipe. De maneira especial, também, saudar a Jaque, Rouglan, 

no dia da imprensa, onde comemoramos essa importante ferramenta que temos nos dias de hoje. 

A gente pode dizer que, como nunca, a imprensa hoje tem um papel muito importante. Por isso 

os votos de que vocês se mantenham sempre como boas pessoas na profissão de vocês e 

extensivo a todos os colegas, porque sabemos que, muitas vezes, a imprensa pode ter, se quiser, 

também, um papel não positivo, né? A gente vê por aí, muitas vezes, né, Vereador Pedro, muita 

coisa rolando por aí, onde a informação hoje ela se espalha com uma velocidade tão grande e 

que, muitas vezes, depois, para reverter ou para corrigir, acaba ficando difícil. Então a gente faz 

aqui os votos de que a imprensa seja sempre uma imprensa verdadeira, justa e compreensiva. 

Então parabéns! Com certeza, tanto Jaque, quanto Rouglan, vocês se encaixam aí neste perfil. 

Parabéns pelo trabalho de vocês! Também, podemos refletir um pouco, talvez, sobre um vírus ou 

uma doença que pensávamos que pudessem estar erradicada ou abolida, né? Que é a questão do 

racismo. A gente vê muitas questões, através da imprensa também, fora do Brasil, mas que, 

muitas vezes, nós não precisamos ir tão longe para ver casos desta espécie, né? Quem nunca 

sofreu algum tipo de preconceito? Ou por ser muito novo, ou por ser muito velho, ou por ser 

homem, ou por ser mulher, ou por ter a pelo mais clara, ou mais escura, ou o cabelo mais 

vermelho, ou o cabelo mais “encacheado”. Quantas vezes nós somos vítimas disso! Então acho 

que, aproveitando todo esse tempo em que paramos um pouco para refletir um pouquinho mais 

sobre a nossa existência, sobre os valores da nossa vida, sobre os valores que de fato nos mantém 

de pé, né, Pastor Samuel, acho que nos cabe um pouquinho refletirmos sobre as nossas atitudes, 

sobre as nossas palavras e sobre as nossas ações. Que, muitas vezes, né, como a gente vê por aí, 

que a gente possa aprender com os erros dos outros e nos restringir ao máximo para que não os 

cometamos também. Então eu acho que cabe aí uma reflexão também para nós no dia de hoje. 

Também, nessa última semana, talvez, temos motivos para comemorar ou, talvez, para nos 

aliviarmos um pouco, acho que seria melhor a palavra, com a sanção, né, do nosso Presidente, da 

Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de 

Enfrentamento ao coronavírus (Covid-19) e altera a Lei Complementar nº 101/2000, e dá outras 

providências. Então a gente também foi questionado muitas vezes pela população, que, às vezes, 

chegava a informação de que já estaria no município quatro e tantos milhões, né, quatro milhões 
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e meio, que era a primeira..., a primeira informação que se tinha, depois, tiveram alguns cortes, 

algumas medidas, algumas alterações e este valor então fecha em quase quatro milhões de reais, 

que serão destinados aqui para o município através desta lei federal, que vem de encontro a 

necessidade que todos os municípios, que toda essa realidade vem enfrentando e se 

apresentando. Então é um desafio muito grande para os gestores públicos manterem a qualidade 

dos seus munícipes, a saúde da sua população. Então, certamente, vem muito a contribuir aqui 

também para o nosso município. É um montante bem significativo, é três milhões e novecentos 

mil, pra arredondar valor, um pouquinho, até mais, então que, com certeza, vem, né, para, talvez, 

diante de tudo que vimos também na apresentação da..., das contas aí do quadrimestre, a gente vê 

a tendência que a gente tem de passar ainda por mais dificuldades, então é um repasse que vem 

em boa hora também, para que o município consiga manter o padrão que..., que temos aqui no 

nosso..., no nosso município. Então, além deste..., deste repasse, também este..., esta lei ela traz 

três principais medidas, que a gente pode dizer assim. Então uma seria que os estados, os 

municípios eles teriam uma suspensão do pagamento das dívidas que os estados, Distrito 

Federal, municípios têm com a União. Então uma forma de segurar um pouco mais os recursos. 

Aqui a gente pode colocar, principalmente, em questão de estado, né? Do nosso estado do Rio 

Grande do Sul, que a gente sabe que o pagamento das dívidas, por mais que, talvez, nem 

estivessem sendo pagas, mas são uma forma, principalmente, dos estados, mas também casos de 

municípios que tenham essas dívidas, que elas possam ser suspensas por um período. Também, a 

reestruturação das operações de crédito que os estados, o Distrito Federal e municípios tenham 

contraído junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito. Então a gente sabe 

que aqui também o nosso município de Flores da Cunha a gente tem, de certa forma, a honra de 

não termos tantas..., financiamentos e tantas dívidas com relação a instituições de crédito, mas 

temos uma sim, né? A estrada da Lagoa Bela, que foi financiada. Então nós temos aí cerca de 

quatro milhões e trezentos e quinze mil ainda a serem pagos. Então, de certa forma, através desta 

lei também, poderia ser suspensa por um determinado prazo o pagamento desta..., deste 

financiamento. Então aqui, talvez, a gente pode pensar em, diante da realidade que a gente vive, 

de, talvez, não ser tão agravante a nossa situação atual e, com este incremento que vem para nos 

manter de pé ainda, que se busque ao máximo manter em dia os pagamentos destes 

financiamentos, que a gente sabe que, embora não estejam sendo pagos, os juros continua 

incidindo sobre este montante. Então que, dentro do possível, se mantenha os pagamentos destas 

parcelas. E, também, então a entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos 

estados, ao Distrito Federal e aos municípios, no exercício de 2020, em ações de enfrentamento 

ao coronavírus, Covid-19. Então um dos pontos mais relevantes e que mais nos chama atenção 

neste projeto é que estabeleceu o repasse de valor para os estados, Distrito Federal e municípios, 

no exercício de 2020, para aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações de 

enfrentamento à Covid-19, para amenizar os seus impactos financeiros. Para o nosso município, 

considerando os critérios estabelecidos pelo artigo 5º da dita lei complementar, serão, 

aproximadamente, 3,9 milhões de reais repassados em quatro parcelas mensais. Destes valores, 

então três milhões e quinhentos mil, aproximadamente, em recursos livres, que vem para o 

município, e 438 mil que, necessariamente, precisa ser aplicado para saúde e para a assistência 

social. Importante registrar que o valor 3,5 milhões devem ser destinados para amenizar os 

efeitos financeiros promovidos pela Covid-19, conforme estabelece o caput do artigo 5º da Lei 

Complementar 173/2020, apesar de serem recursos livres. Então também nos caberá muito, 

Colegas Vereadores, estarmos atentos. É um valor muito significativo. A comunidade, 

certamente, irá nos solicitar prestação de contas de onde estão sendo aplicados. Então a gente 

pede, né, que seja dado sempre a maior transparência possível onde estes recursos estão sendo 

aplicados, para que também a comunidade possa saber e também nós possamos estar informando 

a comunidade cada vez mais a respeito desta aplicação destes recursos, que vêm então durante 

quatro meses vindo aqui para o  nosso..., nosso município. Então, certamente, nos caberá uma 

fiscalização ainda maior sobre estes recursos. E, também, gostaria de mencionar aqui três 

estudos importantes que estão sendo realizados pela Administração Pública atual e que, com 
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certeza representam uma..., uma grande importância diante da infraestrutura e da mobilidade 

urbana. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Para um Aparte. (Assentimento do orador). Na verdade, eu 

quero só endossar as palavras do Vereador, né, pelo repasse que o Governo Federal fará em 

quatro parcelas, né? Somente no mês de abril, nós tivemos uma arrecadação a menor, no 

Município de Flores da Cunha e um milhão e oitocentos e trinta mil e mais o mês de maio, 

ultrapassa os quatro milhões. Então esse repasse em quatro meses não..., não recupera as perdas 

que o Município teve, né? Então obras e ações vão ter que excluídas, embora este recurso tenha 

vindo. Porque é pela baixa arrecadação. E o Município está repassando para o hospital e para o 

combate ao Covid, né, muito mais do que viria, né. E, mesmo assim, mais de 400 mil reais que 

tem que ser, obrigatoriamente, repassados, né? Mas eu acredito que agora no mês de abril, maio 

e junho, certamente, teremos uma arrecadação também a menor, né? Então é isso. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Perfeita contribuição, Vereador Moacir. Inclusive, também boa 

parte desta baixa da arrecadação ela se deve também a uma indicativa que tinha feito e que 

também, depois, foi realizada, que é da prorrogação do prazo de alguns impostos, principalmente 

o IPTU, que representa um montante bem significativo. Então logo aqui adiante também 

estaremos recebendo estes valores de impostos que foram prorrogados. Então esta quebra que 

tivemos ali na arrecadação também um pouco vem ao encontro do vencimento das parcelas, da 

parcela única e das primeira e segunda parcelas do IPTU, principalmente. Então, com certeza, 

agora estaremos também recebendo este..., estes impostos aqui no nosso município. Muito 

obrigado, pela contribuição. O que eu vinha dizendo então os estudos de infraestrutura de 

mobilidade urbana, que a gene sabe que já estão acontecendo, né, que é aquele acesso secundário 

ali na Linha 80, um trevo que está sendo realizado ali. Me parece que agora teve que ser 

suspenso, porque parece que a comunidade ali não..., não achou o projeto ideal e que, talvez, vá 

prejudicar um pouco o acesso do..., da execução do projeto atual, mas já falei com a Engenheira 

Karine Mazzarotto e ela nos passou que já estão sendo providenciados os novos estudos 

topográficos e, em breve, estarão apresentando o novo projeto e assim se espera que apresente 

também para a comunidade interessada ali, que a gente sabe que tem muitos moradores, 

inclusive, indústrias aí, para que se entre num consenso e se busque perder o mínimo possível do 

que já foi..., do que já foi feito. E também a obra..., o estudo que está sendo feito do acesso do 

Km 96 da RS-122, a intercessão de acesso a empresa Fante Indústria de Bebidas, acesso pelo 

bairro União e também através da rua Anúncio Curra e do prolongamento da rua João XXIII. 

Então um projeto também. A empresa Fante, que já está aí há, praticamente, 30 anos pleiteando 

esse trevo de acesso, uma importante empresa no nosso município, sempre nas primeiras 

categorias no nosso perfil socioeconômico. Então a gente pede que se dê uma atenção um pouco 

mais especial. A gente sabe, falei também com a Karine, ela nos passou que o projeto está, a 

princípio, em fase final de avaliação então junto a..., junto ao órgão que analisa o projeto, então a 

gente pede que dentro do..., da maior brevidade possível aí, a gente possa estar unindo forças pra 

que este trevo de acesso aconteça o mais breve possível. Senhor Presidente, agradeço a atenção 

de todos e desejo uma boa-noite. 

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

palavra Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Boa-noite a todos. Cumprimento o Presidente 

desta Casa, Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani. Um cumprimento muito especial a todos os 

Colegas Vereadores. Que saudade, né, Colega Vereador Pedro? Um cumprimento especial à 

imprensa, aos funcionários desta Casa, ao público presente, aos futuros pré-candidatos a 

vereadores aqui presentes também em grande número. Um cumprimento especial a Paula 

Cavagnoli, ao meu esposo Roberto Carlos, que também está acompanhando esta sessão. No 

momento de incertezas, dificuldades e superação, né, vivido nos últimos meses, o foco, salvo 

poucas ações desta Casa também, esteve e ainda está voltado ao coronavírus. Passando os 
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últimos três meses, em grande parte falando destes assuntos, organizando e aprovando ações e 

estratégias de combate a esta pandemia, e não podia ter sido diferente. Nos últimos dias, recordes 

em mortes, né, no Brasil; pra quem vem acompanhando, estados em situações muito difíceis, 

aumento da violência doméstica, necessidade de distanciamento social, de cuidar do outro e, 

consequentemente, cuidar da nossa própria vida. A saúde nunca foi tão mencionada e valorizada 

como nos últimos meses! E, em meio a toda essa situação, eu li uma frase que me chamou muita 

atenção, e vale a reflexão, porque vem ao encontro também de vários comentários que foram 

feitos nesta Casa, na última sessão. A frase diz: “Desculpem jogar um banho de água fria nos 

românticos, eu também sou um. Mas não irá existir esse mundo novo pós o coronavírus. Quem é 

gente boa vai continuar sendo e quem é mau caráter também”. E é isso! Tantos exemplos de 

ajuda, de solidariedade, de amor ao próximo, aos animais. Mas quem os pratica realmente? 

Quem é gente boa! Os que não são, estão tentando lograr o outro, se aproveitando da situação 

como sempre fizeram, no preço abusivo dos alimentos, nos produtos de higiene e limpeza, 

superfaturando os equipamentos essenciais à sobrevivência em uma pandemia como a vivida, 

recebendo auxílio sem necessidade, desviando recursos, como estamos acompanhando alguns 

casos, Brasil afora. Precisamos e carecemos cada vez mais de pessoas de bem. Outra 

preocupação que mexe com a grande maioria das famílias, é a educação de nossos filhos, em 

meio a essa pandemia. E, em meio a todos esses cuidados, como se dará o retorno às aulas 

presenciais? Cumprimentos ao ex-vereador Osmar Doro, também presente. O retorno às aulas 

presenciais deverá ocorrer de forma escalonada. Durante o mês de junho, haverá a continuidade 

das aulas domiciliares e, a partir de julho, retornam as turmas da educação infantil, primeiros e 

segundos anos e os terceiros anos do ensino médio, com todos os cuidados de higienização. Isso 

é o que se tem de concreto por enquanto, se a situação no número de casos da pandemia se 

mantiverem controlados ou não aumentarem muito. Na segunda quinzena de junho, uma nova 

live do Governador e consequentes decretos estaduais e municipais deverão confirmar esta 

decisão anunciada na última semana e apresentar os próximos passos, revistos e confirmados de 

15 em 15 dias. A previsão para que as  aulas estejam normalizadas deverá acontecer somente no 

mês de setembro. Vale destacar que esses dias serão computados como dias letivos e que é 

necessário dedicação, participação e realização das atividades como se o aluno estivesse em sala 

de aula. A Secretaria de Educação, através das escolas, tem aproximado ao máximo os 

professores e os aluno, através dos mais diversos canais de comunicação, WhatsApp, vídeo, 

videoaulas e, mais do que nunca, a educação precisa contar com o apoio dos pais para que os 

alunos mantenham uma rotina, realizando, acompanhem o turno das aulas, de preferência nos 

mesmos horários, estejam realizando as atividades e participando das aulas para minimizar a 

falta da presença física do professor e mantermos a motivação em nossas crianças e jovens 

estudantes. Tivemos uma reunião, na última sexta-feira também, com a Secretária Municipal de 

Educação e realizaremos outra reunião no dia de amanhã, porque a maior preocupação da 

Secretaria de Educação é com relação, hoje, as séries finais do ensino fundamental. Os alunos de 

sexto, sétimo, oitavo e nono ano, que se autogovernam e que não têm mais um horário para 

acordar de manhã. E que as aulas ou atividades estão sendo deixadas para o turno da tarde e eles 

não têm mais uma rotina. Então nós precisamos, com a ajuda dos pais, obviamente, né, que esses 

nossos alunos, nossos estudantes mantenham uma rotina, para que o retorno também seja mais 

tranquilo depois. Que não seja um recomeço, né, mas que seja uma continuidade. Também dizer 

que estou assumindo direção da nova escola municipal do nosso município, que é a escola 

Antônio de Souza Neto. Não é uma novidade tão grande pra mim, que tem uma pequena 

experiência na educação, que já sou professora há 25 anos, já fui diretora de escola estadual há 

12 anos, por 12 anos e fui secretária municipal de educação também, mas é sempre um grande 

desafio, né? Então nós estamos nos colocando à disposição para fazer esse trabalho, né, da 

melhor forma possível. E, neste momento que nós já vislumbramos uma luz no fim do túnel, 

quiçá, né, com a diminuição desses casos, ou pelo menos acreditamos que, mesmo muito 

preocupados, esse mal vai passar, fazemos votos que seja com o mínimo de perdas possíveis, 

gostaria de fazer um destacamento para as eleições municipais, que me parece que as eleições 
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municipais elas ficaram um pouco de lado nos últimos meses, né? Diante das últimas notícias 

que veicularam, também, nos meios de comunicação, eu gostaria de dar um viva à democracia 

florense! Porque, diferente das últimas eleições, em que os eleitores tiveram duas opções apenas, 

nas eleições à majoritária, não a vereador, né, nós tínhamos 70 candidatos, mas na majoritária 

nós tínhamos dois candidatos em Flores da Cunha e muito longe de Nova Pádua, que ceifou da 

população o direito de escolha, porque só tinha um candidato, Flores da Cunha, para as eleições 

de 2020, poderá apresentar quatro, ou até cinco candidaturas a prefeito. Perfeito! Esta seria a 

palavra: perfeito! E o PDT vem muito forte, vem muito vivo, com novos projetos para população 

florense em 2021! Também gostaria de dizer que, na noite de hoje, estaremos votando dois 

projetos de lei de minha autoria. O primeiro deles que dispõe sobre a divulgação da lista de 

espera dos cadastrados para participar de programas habitacionais populares no município de 

Flores da Cunha. Este assunto foi muito debatido por mim e diz respeito à transparência nos atos 

das ações públicas. Aprovamos, nesta Casa, projeto de lei que institui um programa habitacional 

popular no nosso município, intitulado Meu Primeiro Lar, para destinar moradias populares a 

munícipes em situação de vulnerabilidade social e baixa renda, através de contrato com a Caixa 

Econômica Federal, pelo programa Minha Casa Minha Vida e com incentivos da Administração 

Municipal. No ano de 2018, tivemos o processo licitatório para a construção do residencial João 

XXIII, com 144 unidades habitacionais de interesse social, no âmbito do Programa Minha Casa 

Minha Vida e que está em andamento. A seleção dos beneficiados está sendo realizada pelo 

cadastro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Além da construção destes 144 apartamentos, 

também, recentemente, aprovamos..., foram concluídas as obras e entregues os lotes do 

loteamento popular Nova Roma, com área de, aproximadamente, 4,8 mil metros quadrados, que 

conta com 28 terrenos, cada um com 150 a 180 metros quadrados, cujos contemplados já foram 

motivo de dúvidas trazidas por esta Casa. Por isso, também a importância da aprovação do 

projeto desta noite. Além desses já beneficiados, segundo a Secretaria de Desenvolvimento 

Social, ainda existem mais de 1200 cadastros na fila de espera para participar de programas 

habitacionais de interesse social. Então são mais de 1200 interessados. Por isso que a 

transparência é muito importante, pra que fique muito claro para todos aqueles também que estão 

esperando, né, pelo seu terreno, pelo seu apartamento. Com base nesses dados e visando a 

transparência da aplicabilidade dos critérios para beneficiar os munícipes em vulnerabilidade 

social, protocolei este projeto, que é o Projeto de Lei nº 35, que , se aprovado por esta Casa, o 

Poder Executivo Municipal deverá publicar, no sítio eletrônico oficial do Município e nas 

dependências da Secretaria de Desenvolvimento Social, a lista de espera dos munícipes 

cadastrados em programas habitacionais, conforme a pontuação obtida, segundo o grau de 

necessidade socioeconômica, ordem de pontuação em ordem decrescente, conforme os critérios 

estabelecidos pelos programas habitacionais. As informações a serem divulgadas deverão conter 

o nome do requerente e a pontuação obtida na soma dos critérios, comprovando o estado de 

vulnerabilidade social. A atualização dos dados, quanto à posição do requerente na lista de 

espera, deve ocorrer mensalmente. E, também, deverão ser publicadas as alterações na lista de 

espera, justificando se o motivo pelo qual o requerente mudou de posição na lista, a exemplo de 

casos em que se comprove que exista candidato com maior situação de vulnerabilidade social, 

respeitando os critérios de pontuação ou mesmo desistência de algum candidato. Então, através 

desse projeto de lei, propomos maior transparência, como já falamos, dos classificados nos 

programas desta natureza. E se faz também necessária essa disponibilização, via Internet, da lista 

de espera, conforme a necessidade comprovada, respeitando normas e critérios. Pretendemos, 

desta forma, possibilitar a transparência dos atos do Poder Executivo, oferecendo à população 

meios necessários para que todos possam ser fiscais do Poder Público, evitando que algum 

munícipe venha a ser beneficiado por ser apoiador ao governo, por ser amigo do conhecido, mãe 

de fulano, tio do ciclano... Porque sempre nós ouvimos esse tipo de comentário. Então nós 

estaremos evitando este tipo de comentário, que é um benefício pra todo Poder Público, seja nós 

enquanto Legislativo ou Executivo. Ou algo parecido, que todos nós já ouvimos, né? Pensando 

no bem daqueles cidadãos que realmente precisam deste auxílio e tem o sonho da casa própria. 
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Então, diante de todas essas colocações, nós contamos com a sensibilidade dos Colegas 

Vereadores para a aprovação desta matéria e, de forma transparente, beneficiarmos a população 

que mais precisa. E, também, um segundo projeto que estaremos votando nesta Casa, que tramita 

desde o ano de 2017, Projeto de Decreto Legislativo que institui o certificado Bairro Consciente 

e ele é destinado a homenagear o bairro mais limpo e organizado, contribuindo com a 

preservação ambiental e o embelezamento do município de Flores da Cunha. O certificado será 

concedido pela Câmara de Vereadores de Flores da Cunha anualmente, a partir do ano de 2021, 

no mês de junho, no período da comemoração do dia do meio ambiente, em sessão solene. 

Protocolamos este projeto com o objetivo incentivar os moradores a cuidarem da limpeza e 

organização dos bairros, uma vez que esta não é somente uma obrigação do Poder Público. 

Penso que a distinção servirá como incentivo ao cuidado com o meio ambiente, através da 

separação do lixo entre seletivo e orgânico, a manutenção da limpeza nas ruas, evitando 

entupimento de bueiros e a poluição de arroios. Também, estaremos estimulando a população a 

cuidar dos terrenos baldios, que é um grande problema e sempre é trazido pra esta Casa por 

alguns Vereadores, né, contribuindo com o controle de pragas, insetos e animais peçonhentos, 

facilitando o trabalho da fiscalização, que hoje atua fazendo notificações e autuações aos 

proprietários que não mantem seus terrenos baldios limpos e, às vezes, a nossa fiscalização não 

tem pernas para chegar até todos os proprietários. Essa medida de limpeza e cuidado vem ao 

encontro de uma realidade vivida, hoje, no nosso município, que é a propagação dos focos da 

dengue, onde foram encontrados 10 focos do Aedes Aegypti nos primeiros quatro meses do ano 

de 2020. Esta é uma doença muito séria e o cuidado com a limpeza das casas, terrenos, evitando 

deixar lixo e água parada, é imprescindível para o controle do mosquito, sendo que o certificado 

Bairro Consciente se tornará mais um motivo e um incentivo para nossa população cuidar se seus 

lares, evitando água parada e detritos a céu aberto. Outro ponto a ser observado, é o da 

organização e limpeza no município como um todo, fazendo com que Flores da Cunha se torne 

ainda mais bela e referência para outros municípios na questão de limpeza. Este incentivo 

também vem a somar nas ações realizadas para colocar Flores da Cunha no mapa de roteiro 

turístico e esta característica de organização e cuidado com o meio ambiente enriquecerá nossa 

imagem ainda mais. Então este é mais um projeto que estará sob a análise dos Colegas 

Vereadores e, se esse projeto for aprovado, pretendo apresentar uma emenda a LDO, um projeto 

de lei complementar, que altere o Código Tributário, para podermos conceder desconto do IPTU 

aos bairros contemplados com esse incentivo. Todos os anos teríamos um bairro que receberia, 

por exemplo, dois, três, 4% de desconto no IPTU, pela limpeza e organização de seus terrenos. 

Diante de todas estas razões, solicitamos aos Colegas Vereadores a aprovação deste projeto, 

tendo em vista a melhoria contínua de nosso município para o bem de toda a população. Por ora 

era isso, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, senhoras e senhores, muito obrigada! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete 

Gaio Conte. Com a palavra Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, servidores da Casa, pessoas que nos acompanham. Uma boa-vinda ao Valentin, né? 

Velho conhecido do futebol, né? Dentro do esporte de Flores da Cunha. Demais pessoas que nos 

acompanham, imprensa, parabenizando pelo dia da imprensa, Rouglan, seja bem-vindo, senhoras 

e senhores. Ao ocupar este espaço na tribuna de hoje, trago, primeiramente, um assunto que, sem 

dúvida, é do conhecimento de todos e por várias vezes foi mencionado nesta Casa, Senhor 

Presidente, por mim, pelos Colegas, principalmente, Vereador Samuel, que trata-se da água do 

nosso município. A região, estado está sofrendo com essa estiagem que se prolonga durante já há 

alguns meses, então a gente tem essa preocupação com as águas que..., que abastece o nosso 

município, né? Então, conversando com..., com várias pessoas ligadas aí..., os responsáveis, a 

gente tem visto ações e..., e até oferecendo alguma ajuda. Claro que não é do conhecimento, não 

é a nossa área, mas a gente sempre procura ajudar, pelo menos, na conscientização das pessoas. 

Então, há alguns meses, sofremos com a escassez de chuvas, o que, obviamente, compromete 
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todo o processo natural de recomposição dos lençóis freáticos, reduzindo a capacidade de poços 

e vertentes d´água. Sabemos que Flores da Cunha depende unicamente de poços artesianos para 

ser abastecida e que as chuvas que aconteceram nesses últimos meses não são insuficientes para 

recompô-los. Conversando, várias vezes, com o Senhor Giovani Espelocin, da Corsan, sobre 

toda essa situação, cada vez mais, vemos essa preocupação e das alternativas que temos diante de 

um cenário preocupante como é o atual. Chuvas mais abundantes são esperadas apenas para o 

mês de agosto, segundo especialistas, o que agravaria não somente problemas no abastecimento 

da cidade, mas também no nosso interior, já que as fontes e açudes estão secos ou abaixo dos 

níveis normais e a demanda por água cresce também nas casas, no nosso interior, e nas lavouras. 

Então, conversando com ele, com o Giovani, nos passou as seguintes informações, as atuais 

agora que Flores da Cunha se encontra com relação a água: então Flores da Cunha conta hoje 

com 47 poços ao todo. Vinte e três poços trabalhando, em plena atividade. Vinte e quatro poços, 

ou eles estão secos ou desativados, nem todos estão secos, mas uns estão fora da..., da atividade 

por não ter uma vazão que..., que seja condizente, a própria qualidade da água não é a melhor 

para ser bebida ou fornecida para os moradores, então eles acabam ficando um pouco de lado, 

ficando ali, talvez, para uma emergência que possa vir acontecer assim de forma mais..., mais 

agressiva, né? Então esses poços estão ali, estão lacrados, estão sendo monitorados, mas não 

fornecem água para o município de Flores da Cunha. O Colega Scarmin também já conversou, o 

João Paulo, a gente sabe de todo esse processo que está acontecendo nesses dias. São 22 booster, 

que são os pontos de recalque onde é preciso fazer um estágio de reabastecimento para que a 

água possa chegar aos pontos mais altos do nosso munícipio e poder atender as pessoas. Então as 

bombas não vêm direto dos poços, elas têm..., pra chegar aos pontos mais altos, temos esses 22 

booster que fornece esses recalques, que nada mais é que um rebombeamento para as partes mais 

altas. O tratamento. O laboratório recebe a água de sete poços para tratamento, que, depois, é 

distribuída. Então não são todos os poços que passam para ser tratados no laboratório, são apenas 

sete aqui da cidade. Os mais distantes, os demais recebem tratamento individual, através de 

dosador dos produtos necessários no próprio local de captação. Então cada..., cada poço tem lá o 

seu reservatório, tem o dosador. Conforme vai sendo captada a água sugada do subsolo, o 

dosador faz o..., o ingrediente do..., do cloro, dos produtos que precisa. Então não são todos que 

passam pelo laboratório central. Mas, claro, são monitorados, são trabalhados, são 

constantemente monitorados para que possa ter a qualidade necessária e os padrões exigidos para 

a população. O rendimento dos poços, quando são muito exigidos, tem vazão diminuída, o que é 

normal. Por exemplo, um poço que fornece 20 mil litros de água hora, ao longo do período, pode 

cair para 50% de seu rendimento. Ou seja, vai fornecer apenas 10 mil litros. Aí é o necessário o 

tempo para ele se recompor, para o lençol repor aquela água, para o dia seguinte, para outro 

período de trabalho ele continuar fornecendo a partir dos 20 mil litros. O tempo de maior 

consumo compreende entre as 6:00 da manhã até as 24:00 horas. Também é natural que isso 

aconteça, pela..., pelas pessoas, pelo movimento, pelo trabalho que é realizado pelas indústrias e 

pelo consumo de toda uma cidade, de toda uma população. Então, a partir da meia-noite, o 

consumo ele diminui, muitos desses poços são desligados e aí ocorre a recomposição dessas 

águas. Para os responsáveis, há sempre a constante preocupação em verificar os vazamentos, 

quebra de canos e, principalmente, nos dias atuais, o desperdício de água. Ainda muitos de nós 

não aprendemos a preservar esse bem. Muitas vezes, utilizamos litros e litros de água potável 

para lavar calçadas, casas e carros e poucos temos o aproveitamento da água da chuva, por 

exemplo, para utilizarmos nesses serviços. Então ainda a gente não tem esse hábito, a gente 

tem..., o Vereador César sabe disso também, a gene teria de ter as suas cisternas, caixa d’água 

para irrigar plantas e fazer esses serviços, que não seria necessário usar uma água totalmente 

potável, como a tratada aqui no nosso município. Então já..., conversando com ele, já tem umas 

campanhas, a gente pode ver também no jornal, né, que..., de conscientização para preservarmos 

essas águas, para não a gente desperdiçar a água, que custa caro para o Município, para a Corsan 

tratar e, depois, às vezes, a gente dar um destino que poderia ser usado por uma outra água, né? 

Então o que precisa..., eles estão cuidando, o que precisa, eles estão cuidando bastante agora dos 
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vazamentos, bastante se há canos quebrados, para não haver esse desperdício de água num 

momento tão importante que nem é agora. Então ainda não temos assim um grande problema, 

segundo eles, mas precisamos sim preservar a água, porque já tem muitos municípios que só um 

caminhão tanque para..., para abastecer a população, né? Então há um projeto sim, projeto mais a 

longo prazo, mas, por enquanto, num período mais curto, o que nos resta com nós..., com isso, 

com nós cidadãos é a gente fazer a nossa parte, cada um fazendo o seu trabalho, sabendo que 

podemos sim alongar ao máximo essa utilidade da água para a gente tê-la sempre em nossas 

torneiras, né? Que a gente não precise apelar pro racionamento, que seria ter ido pra todo mundo, 

né? Então, inclusive, para quem trabalha, para quem é responsável por essas águas, né? Então o 

Giovani nos dizia, né, que o trabalho é constante para não haver esse desperdício e continuar 

fornecendo uma água de qualidade, como sempre está sendo apresentada para a nossa população. 

Então essa..., a medida que a coisa vai acontecendo, se a gente não esperar as chuvas, que, por 

enquanto não acontecem de uma forma mais intensa, que é previsto só lá pra agosto, no início se 

falava em maio, agora já está pra agosto, então eu queria dizer que vamos passar um inverto um 

tanto seco. Então a gente tem..., tem essa preocupação. Acredito que, na próxima semana, ele 

estará aqui, se possível, para levar todas essas informações, certamente, com mais detalhes, mas 

a preocupação ela é constante. A preocupação é nossa, é da nossa Casa, a gente como munícipe 

também. E, como Câmara, também a gente já sabe da importância que tem toda a informação 

que a gente possa levar para a nossa população. Então a água é esse bem tão precioso e sempre 

nos inspira, sempre, ao longo da história, a gente sabe que se usa a água, a vertente, a fonte como 

filosofia também, né, para fazer comparativo com outras atividades, com outros setores, com 

outros assuntos. Então sempre aprendemos que toda forma de vida existe por causa da água, 

então vamos nos preocupar com ela. E só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. 

Então é um ditado antigo, mas ele é..., ele é muito atual e, com certeza, será sempre mais. Então 

era isso, concedo o resto do meu tempo ao Vereador Fera. Gostaria? Então, por ora era isso, 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, pessoas que nos acompanham, muito obrigado. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Boa-noite, Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas 

já cumprimentadas aqui. Cumprimentar aqui os estudantes de arquitetura, caxiense, que está 

aqui, né, pela primeira vez e estudante também de engenharia mecânica aqui do nosso município, 

sejam bem-vindos. Primeira vez que vem à Câmara, Presidente. Então sejam bem-vindos a esta 

Casa. Cumprimentar o amigo Osmar Doro, ex-vereador dessa Casa; Valentin, esportes; 

funcionários da Casa; Paulinha, Sandra, Jaque; Rouglan, imprensa, hoje, né? Então... Na verdade 

quero só voltar um pouquinho ao assunto do vereador César, né, que a arrecadação, 

praticamente, ela vá cair gradualmente. Nós tivemos aqui audiência pública das finanças, né, 

primeiro quadrimestre, onde o Secretário da Fazenda explicou que ele acha que até o final do 

ano, conversando, depois da audiência pública, a arrecadação deve cair em torno de 10 milhões 

de reais nos cofres públicos, né? Então é claro que tem que se fazer um esforço redobrado com o 

dinheiro público, comprar somente o estritamente necessário, pra nós chegarmos ali na frente, 

final do ano, com as contas em dia, paga, os impostos também e cuidando bem do bem mais 

precioso que é a saúde da nossa população. Nós temos também um projeto de lei na sessão de 

hoje, que foi encaminhado pelo Vereador Éverton Scarmin, que é a denominação da estrada 

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

Cunha. Então a pessoa que tem a sua história no município de Flores da Cunha e subscrito, né, 

Vereador João Paulo, Vereador Ademir, juntamente comigo, né? Ele..., então é residente lá da..., 

daquela comunidade do travessão Martinho. Em 60, juntamente com seu pai e irmãos, fundaram 

a Sociedade de Bebidas Panizzon, empresa, hoje, referência nos vinhos e sucos. Na década de 

80, foi fundador, juntamente com toda a família, da empresa Panizzon Indústria de Plásticos Ltda 

e Durans Agropecuária e, na década seguinte, da Weinmann Bebidas e Alimentos. Armindo, 

mesmo aposentado, continuava ligado aos negócios, pois era presença constante nas empresas, 

onde gostava de conversar e trocar ideias com seus irmãos, sobrinhos e colaboradores. Nos 

últimos tempos de sua vida, dedicava-se muito aos hobbies preferidos, que era pescaria, caçadas, 
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viagens e cultivo de videiras. Armindo Panizzon faleceu aos 75 anos, no dia 13 de dezembro de 

2010, em Flores da Cunha. Então é mais uma denominação de uma via pública, né, juntamente 

à..., à empresa, que vai levar o nome do seu fundador, né, o seu patriarca lá então da Bebidas 

Panizzon, uma empresa renomada no município de Flores da Cunha, com qualidade de seus 

produtos e, certamente, fará jus essa homenagem de denominação dessa via pública naquela 

localidade. Então, posteriormente, Senhor Presidente, estaremos votando esse projeto de lei. Era 

isso, Senhor Presidente, muito obrigado. 

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

Vereador Moacir Ascari. Encerrado o Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco 

minutos para organização da pauta da Ordem do Dia.  

ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei nº 035/2019, que “Dispõe sobre a divulgação da lista de espera dos cadastrados 

para participar de programas habitacionais populares no município de Flores da Cunha e dá 

outras providências”. 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 Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: A palavra está à disposição dos 

Colegas Vereadores. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Eu gostaria somente de endossar, né, a importância da aprovação deste 

projeto de lei que ora estamos discutindo. E dizer que tornar uma lista de cidadãos que esperam 

por um benefício da Administração Pública Municipal, hoje nós temos comprovadas 1.219 

pessoas com intenção de receber este benefício, de receber um terreno, receber um apartamento, 

que indiretamente tem a ajuda, né, da Administração Pública Municipal. Então tornar esta lista 

pública é tornar também as ações do Executivo, da Secretaria mais transparentes. Então eu vejo 

com bons olhos este projeto, eu acho que ele deve ser aprovado e esta lista deve ser pública para 

que todos possam acompanhar quem está sendo beneficiado, quem não está sendo beneficiado, 

enfim, por que alguém foi, né, beneficiado ou não. Como eu já disse, todos nós somos 

questionados porque fulano de tal, porque isso, porque aquilo. Eu já trouxe aqui inclusive uma 

dúvida, né, de famílias que tinham sido beneficiadas, depois acredito que tenha sido esclarecida, 

né, essa dúvida, mas para evitarmos dúvidas, fazermos algo da forma mais transparente possível 

principalmente quando nós lidamos com recurso público, que é de todos. Então quanto mais 

transparente for pra população, melhor, para que todos entendam, né, que o nosso trabalho é 

sério, que não temos nada pra esconder e que tudo que é feito é público, se torna público e todos 

tem acesso.   

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Eu quero me posicionar acerca dessa, desse 

projeto. Acho o projeto extremamente importante, bom, sim, a intenção dele é, são as melhores, 

mas infelizmente porque no nosso Município, não somente como o nosso Município, na União e 

no Estado, nós não temos uma, uma política pública de habitação aonde envolveria grandes 

valores, ou seja, porcentagens. Por exemplo, saúde nós temos 15%, educação 25%, tanto a nível 

federal, estadual e municipal, no caso que eu citei. Nós não temos no nosso Município, hoje, 

nenhum, nenhuma taxa para a habitação. Então entendemos que hoje ele se move mais como 

política de, de governo literalmente do que, do que mais do que isso. Então cada governante vai 

entender se vai fazer se tiver condições de fazer habitação sim ou não. E fazer hoje, no meu 

entender, fazer uma lista de, de espera hoje pras pessoas, isso “desincentivaria” elas a 

procurarem outras formas, até porque o governo federal, juntamente com o governo estadual e a 

tendência o governo municipal também, é cada vez mais e mais estar longe dessa financiamento 
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direto, todos vão passar pela Caixa, sabendo que existe um Conselho Municipal, sabendo que 

existe todo um grupo técnico que faz a avaliação mediante as informações pessoais, porque as 

pessoas elas levam seus documentos, levam, são elas que levam, é auto declaratório, né? Então a 

partir disso é que elas entram numa, numa fila, não é de espera, conforme aquilo que se tem a 

oferecer. Então entendo que seria um projeto que hoje não alcançaria o objetivo dele. Ele só seria 

alcançado se realmente nós tivéssemos grandes investimentos na área da habitação do nosso 

município, que infelizmente está aquém daquilo que nós necessitaríamos. Bem mostrado aqui, 

1.219 pessoas que se interessam, sabendo que o Município, nessa gestão, foi o que mais 

trabalhou em habitação e ofereceu um pouco mais de duzentas habitações, vamos assim dizer. 

Então infelizmente entendo que esse projeto hoje ele não, não comportaria no nosso Município 

pelo simples fato de não termos grandes investimentos, né, quando falo da ordem de 15%, 25% 

do orçamento do Município. Aí sim, porque daí grandes, dezenas, centenas de pessoas seriam 

beneficiadas sim. Aí sim, nós teríamos que, que ter, porque elas seriam beneficiadas 

rapidamente. Isso aqui demora anos, anos e anos! E como trabalhei nessa área também, entendo 

que fica difícil de fazer esse acompanhamento, até porque as situações das famílias mudam de 

mês a mês. Muito obrigado, Senhor Presidente!  

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

comentar com relação a esse projeto, eu acho que ele é válido, ele é um projeto interessante. Eu 

sou uma pessoa que sempre cobro aqui a transparência nos atos públicos, nas obras públicas, nas 

ações públicas. E este, e esse projeto aqui é uma maneira sim de o Município, independente da 

quantidade de obras que eles executarem na habitação, é de mostrar pras pessoas essa relação, 

claro que depois que elas forem aprovado na Caixa Federal, que são os órgãos que fazem essa 

classificação, mas é interessante que tenha essa relação das pessoas para que todos saibam como 

que é feito o processo. Nós sabemos, hoje mesmo na mídia social, nós temos uma grande 

discussão em cima de distribuição de cestas básicas pelo CRAS. Por que que acontece isso? 

Porque não tem informação, não tem divulgação! Então se nós tivéssemos essas relações 

públicas para quem quisesse ver as relações, acompanhar o andamento, não teríamos essas 

discussões públicas. Então eu acho que esse projeto é importante como todos, que nem eu falei 

antes, tudo que é prestação de contas devia ser feito ao público. Nós cobramos aqui a prestação 

de contas do hospital, nós cobramos aqui a prestação de contas do Executivo com relação à 

saúde, nós cobramos aqui a prestação de contas da Fenavindima que ainda não foram 

apresentadas, então são esses tipo de prestação de contas que são importantes para que não haja 

discussões futuras. E esse, e essa relação de pessoas que estão para conseguirem a sua casa 

própria, o seu loteamento ou qualquer, é, se faz interessante. Por isso do projeto, nós precisamos 

aprovar esse projeto para que isso vire uma rotina no nosso Município! Ninguém sabe dizer se o 

ano que vem, daqui a dois, cinco anos vai aumentar o número de pessoas pedintes ou não. Por 

isso que nós temos que ter essa lei aprovada, para que no momento certo todos consigam ver a 

relação das pessoas na programação, para que consigam conseguir a sua casa própria. Então eu 

sou amplamente favorável.  

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

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

contrários a esta proposição Vereador Moacir Ascari, Vereador Samuel de Barros Dias, 

Vereador Éverton Scarmin e Vereador Ademir Antonio Barp; votaram a favor desta proposição 

Vereador Pedro Sperluk, Vereador César Ulian, Vereadora Claudete Gaio Conte e Vereador 

Clodomir José Rigo. Havendo um empate, quatro a quatro, é necessário o voto de minerva do 

Presidente então. Analisando todos os pontos apresentados pelos Colegas Vereadores e 

analisando o projeto de lei da Vereadora, entendo que apesar do que foi muito bem justificado 

pelo Vereador Samuel de Barros Dias, no que concerne à questão das deliberações elas serem 

costumeiramente submetidas ao crivo do Conselho Municipal de Habitação Popular, e por mais 

que talvez a exequibilidade deste projeto seja difícil, na situação de Presidente desta Casa em 

que neste ano particularmente estamos defendendo uma modificação dos vários instrumentos de 
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comunicação da Câmara e sobretudo da divulgação dos atos públicos, seria um contrassenso de 

minha parte se votasse contrário a esta proposição. Portanto, encaminho meu voto favorável a 

este projeto. Projeto de Lei nº 035/2019 foi aprovado por maioria.  

Projeto de Lei nº 022/2020, que “Denomina de Estrada Armindo Panizzon uma via pública 

localizada no Travessão Martins, no município de Flores da Cunha”. 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 ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, as pessoas que 

nos prestigiam nesta noite. Então conforme já o Colega Fera fez uso na tribuna, da biografia do 

Armindo Panizzon, aonde residente, era residente do travessão Martins, né, fundador da empresa 

Panizzon, Sociedade de Bebidas, lá no ano de 1960. Hoje a empresa vem, vem crescendo, né, a 

gente torce que cada vez mais cresça, né? Nos fundos da empresa foi construído uma indústria de 

sucos, está sendo ampliada essa indústria de sucos e nos fundos, no ano passado, um projeto 

também que foi aprovado nesta Casa, foi aberta uma, uma rua de acesso aonde está demarcada 

no mapa aí, para que todos possam ver aí na, no telão, (Exibição de imagem através da televisão) 

então essa rua é a rua que foi aberta com auxílio também do Município. E, agora, a empresa 

precisa matricular essas terras na volta para a licença, as licenças necessária para o 

engarrafamento do suco de uva. Então para ter esta matrícula, a matrícula precisa de um 

endereço. Então estamos denominando a estrada de Armindo Panizzon, né, um, uma, uma 

homenagem muito importante a um fundador de uma das maiores empresas do município de 

Flores da Cunha, uma família tradicional na, na vinificação de uvas. Outras empresas também 

fazem parte desta, da família Panizzon, que é a indústria de plásticos; a Durans Agropecuária, 

que fica lá em Campestre da Serra; e a Weinmann Bebidas e Alimentos. Então gostaria de pedir 

o apoio dos Colegas Vereadores para a aprovação deste projeto, né, valorizando assim o nome do 

Armindo Panizzon. Ele que é pai da Neusa, do Milton e do Nilzon Panizzon, né, empresários do 

nosso município, estão sempre também contribuindo e auxiliando, né, o município de Flores da 

Cunha. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!   

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Gostaria de endossar as palavras do Vereador Éverton Scarmin que me 

antecedeu, e somente parabenizar pela escolha, pelo Município ter feito esta obra importante pra 

esta empresa, uma empresa que colabora e contribui muito com o desenvolvimento econômico 

do nosso município, gerando renda, gerando emprego. E o nome escolhido não poderia ser 

melhor, que é um dos fundadores desta importante empresa pro nosso município, então nós só 

temos, né, que parabenizar a empresa e a escolha, né, dessa designação, agora então tornando, 

registrando, né, o nome desta, desta estrada tão esperada por esta, por esta empresa e, também, 

pela nossa comunidade. Nós somos favoráveis, Senhor Presidente.   

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

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

(Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 022/2020 aprovado por unanimidade.  

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2017, que “Institui o Certificado Bairro 

Consciente e dá outras providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres das comissões em que este projeto tramitou. 
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VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O projeto está à disposição para 

discussão dos Senhores Vereadores. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores, já mencionei, falei, defendi esse projeto na tribuna no dia de hoje. Sofreu 

várias, algumas alterações, mas alguns comentários e críticas, porque é um projeto que tramita 

nesta Casa desde 2017 já. E ele tem como foco e objetivo principal que os moradores do nosso 

município cuidem do lugar onde eles estão morando, do seu bairro, da, do local onde eles vivem, 

também desafogando um pouco o trabalho que é feito pela Prefeitura Municipal. Eu não lembro 

se algum vereador deixou de trazer a esta Casa indicação solicitando roçada de terrenos baldios 

aqui. É um assunto recorrente, né, eu trouxe por diversas vezes, vereadores aqui que lembro já 

trouxeram também. Então o objetivo desse projeto é que a comunidade cuide do seu terreno, 

cuide do terreno do vizinho, cobre do dono daquele terreno para que ele seja roçado, porque é 

uma, um trabalho que deve ser feito pela Administração Pública sim, mas não é só obrigação do 

Poder Público Municipal, todos podem cuidar, né, do seu lugar, da sua morada, do lugar onde 

vive. E assim, a gente faz um mundo melhor, uma comunidade melhor, um bairro melhor para 

todos. Então o objetivo é esse. Ainda mais agora, acho que vem ao encontro desses focos, né, de 

Aedes Aegypti que foi encontrado aí desde, do início desse ano no nosso município, né, da 

propagação da dengue e que já tem ceifado muitas vidas em municípios Brasil afora, se a maioria 

deve estar acompanhando também os meios de comunicação e os noticiários. Então parece que 

nós estamos muito longe disso, não estamos não, né? Nós não somos isolados, não somos uma 

ilha, estamos no meio, né, de tudo que está acontecendo, seja no coronavírus, seja no Aedes 

Aegypti, seja, né, no que for. Então tudo que nós pudermos aprovar para melhorar, né, a situação, 

dar um pouco mais de, de comodidade, um pouco mais de, de, uma visibilidade melhor, né, para 

os nossos bairros e a nossa cidade, eu penso que é contribuir com o desenvolvimento do nosso 

município. Então é um projeto que está colocado, que eu conto com a colaboração dos 

Vereadores, para que a partir do ano que vem a gente possa, né, estar aqui comemorando, né, 

com os bairros que estão cuidando dos seus lares, das suas casas, das suas ruas, separando os 

lixos, né, não deixando jogado aí na rua, esperando que o Poder Público faça, colete, que todo 

mundo possa fazer a sua parte, enfim, em prol a um bem maior. E como já coloquei, se 

aprovado, eu estarei encaminhando um outro projeto para que nós possamos quiçá conceder um 

desconto de IPTU aos bairros contemplados. E dessa forma, nós estaremos também incentivando 

para que todos cuidem, né, dos arredores de onde estão residindo. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigada!  

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

Vereadores que forem favoráveis a esta matéria permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem. Votaram contrários a esta proposição Vereador Moacir Ascari, Vereador Pedro 

Sperluk, Vereador Éverton Scarmin e Vereador Ademir Antonio Barp; votaram favoráveis a este 

projeto o Vereador Samuel de Barros Dias, Vereadora Claudete Gaio Conte, Vereador Clodomir 

José Rigo e Vereador César Ulian. Mais uma vez então, cabe o voto de minerva de minha parte. 

Analisando também todos os pontos deste projeto de lei, que há anos tramita nesta Casa, eu 

acredito que seja uma, uma boa alternativa para os nossos munícipes, que nós tenhamos essa, 

esse engajamento da nossa comunidade. Porém, eu tenho dúvidas em relação à exequibilidade 

deste projeto. Acredito que careceria talvez de uma formatação um pouco mais aprofundada do 

projeto pra, principalmente no aspecto organizacional de todas as comunidades. Acredito que 

talvez a gente precise de um tempo, ou de uma melhor redação talvez desse projeto para 

apreciação. Portanto, eu voto contrário a esta proposição, Vereadora Claudete. (Redação Final ao 

Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2017 rejeitada por maioria).  
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Não havendo mais matérias a serem deliberadas nesta sessão e nem encaminhamentos de projeto 

para as comissões, passo então, agora, às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Vereador Samuel de Barros Dias. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Obrigado, Senhor Presidente. Mais uma vez, 

boa noite a todos que estão aqui nessa sessão, em especial hoje, dia do, do, Jaque, como é que é? 

Da imprensa, né? À Jaque, né, a nossa imprensa aqui; Rouglan, do jornal O Florense; a todos que 

estão sempre nos prestigiando aqui. Bom, realmente nós estamos aí com uma semana bem 

turbulenta, né? Foi, vimos aí manifestações de cunho infelizmente político no nosso país. Como 

o nosso Vereador César falou na sua fala aqui, é triste quando nós percebemos ainda que existe 

toda e qualquer forma de racismo. Então somos totalmente contrário a isso. Mas como também 

na fala da nossa Vereadora Claudete, que ela comentou, e eu infelizmente tenho que concordar 

com ela, que há mudança. Eu acredito que o ser humano ele pode mudar para melhor. Sempre 

pode! Mas é um momento aonde as pessoas que são boas vão continuar sendo boas. Então é, o 

bem é maioria, o bem é maioria! Pessoas de bem são a maioria! Mas infelizmente algumas 

pessoas vão continuar fazendo as coisas erradas independente da classe que esteja, independente 

do uniforme que possam estar vestindo, né, vão continuar fazendo as coisas erradas. Mas 

precisamos acreditar e confiar que o ser humano tem essa capacidade. Ele tem essa capacidade 

de melhorar, de mudar, de mudar de ideia, mudar de posição, né, sendo devidamente convencido 

pelo bem comum de todos. Então é importante que nós, como representantes também da 

comunidade, sempre aqui refletindo num alto nível de educação e de respeito, isso demonstra 

aqueles que nos, aqueles a qual estamos representando, aqueles que nos colocaram aqui para 

isso. Então nessa noite, quero aqui me condoer com essa situação que estamos vivendo no nosso 

país. Eu fico indignado, essa é a palavra certa. Não estou assistindo mais nenhum jornal, nenhum 

jornal! Literalmente nenhum jornal! Eu não quero mais essas informações pra mim! Isso me faz 

mal! Essas informações estão me fazendo mal! Informações de cunho político e infelizmente 

pessoas extremamente inteligentes, pessoas que eu tenho por inteligente, né, elas não são pessoas 

ignorantes, elas acabam assumindo lados e posições, e não é momento de nós estarmos 

assumindo lados e posições, seja de cunho político, é claro, né, é o que eu estou falando. Todos 

nós temos que ter posições, mas a posição tem que ser pelo respeito e pelo bem comum, e pelo 

bem comum. Nós, como representantes, nós como pessoas da comunidade a qual somos 

referência sim, nós temos que sabermos posicionar, temos que sabermos colocar as palavras 

porque é disso que está precisando o nosso país cada vez mais e mais de pessoas centradas e 

buscando um equilíbrio pra que possamos realmente não perdermos mais do que já perdemos na 

nossa nação. Temos uma nação que pode ser uma das melhores do mundo! Temos tudo para ser 

uma nação poderosa no mundo! Mas infelizmente ainda está faltando essa questão do caráter do 

ser humano, ser alterado e melhorado. Mas eu acredito que nós temos condições, até porque essa 

Casa mostra isso. Nós estamos aqui representando parcela da nossa, da nossa comunidade e isso 

mostra que nós estamos aqui fazendo a diferença no nosso município. Então, Presidente, muito 

obrigado e uma boa noite aos senhores, a todos que nos visitam nessa noite! Uma boa semana! 

Deus abençoe a todos!  

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

a palavra Vereador Pedro Sperluk.  

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, Colega Vereador, Vereadora, os demais 

que nos visitam nesta noite, ex-vereador Osmar Doro; Jatir, lá no cantinho escondido; os líderes 

político André, Michel; ao jornal, meu boa noite, e a todos que estão nesta noite aqui. Quero, em 

especial, dar boas-vinda ao meu novo assessor, o Valentin Breginski. É uma pessoa que a gente 

já tinha bastante afinidade já de tempo, né? E como foi lido aqui, a exoneração do outro assessor, 

então estamos com o Valentin Breginski. Também fomos colega de política, né, já trabalhamos 
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junto e suplente de vereador, né? E aí, pra mim é uma honra tê-lo aqui, juntamente com ele, né? 

Dizer que estou às ordem pelo que precisar de mim. E bola pra frente, né? Eu sempre digo, que 

agora, da segunda casa será melhor que a primeira, né? E tem uma eleição que vem por frente aí, 

então acreditamos em todas. Acreditamos no, no meu segundo assessor e na nova política que 

está vindo por diante. Uma boa semana a todos e meu boa noite!  

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

tempo, gostaria também de cumprimentar os ex-vereadores desta Casa, o Osmar Doro e Jatir 

Mosquer. Com a palavra Vereador Ademir Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente; pessoas que ainda nos 

acompanham nesta Casa nessa noite. Ainda sobre a preocupação do coronavírus, que é o, é o 

assunto constante, é o assunto que domina a todos nossos meios de comunicação também, né, 

Vereador Samuel, também tenho evitado certos jornais aí para, para não, não entrar nessa onda 

também desse pessimismo, dessa, dessa agonia que está se abatendo sobre toda a população, né? 

Eles poderiam muito bem falar alguma coisa boa de vez em quando, dizer a, também à 

população que há cura também para, para isso, falar das pessoas que se curam, pessoas que 

melhoram, pessoas que vencem e prevalece a vida, né? Então a gente evita um pouco também 

toda essa demagogia que está sendo feita, todo esse ato político aonde se, ao invés de se unir em 

torno pra combater um inimigo comum, é direcionado a pessoas, a líderes e o rebate desses 

líderes também às vezes extrapolam e acaba ficando em segundo plano o que deveria ser o 

primeiro, que é a saúde da população. Mas acreditamos que como tudo vai passar, passará com 

certeza. E talvez nos tornamos pessoas melhores. Quem é pessoa boa agora, quem sabe seja 

melhor. E quem não for, quem sabe exista a possibilidade de ver que estamos todos juntos e 

precisamos ser humanos para poder sobreviver também por mais essa etapa. Na última quinta-

feira, a gente teve a audiência aqui da saúde, com o Secretário Senhor Vanderlei, Presidente do 

Conselho, o Alcides, e nos trouxe todo a informação, todo o desenrolar que está acontecendo no 

nosso município em relação a todos esses processos que está acontecendo principalmente no 

combate ao Covid-19, né? Então a maioria dos Vereadores se fez presente e houve os 

questionamentos e foram sanados acredito pelo Secretário e pelo Presidente da Comissão da 

Saúde. E Flores da Cunha continua, né, investindo bastante na saúde, dezenove ponto vinte e três 

realmente é um índice bom. Claro que também muito se deve aos recursos que advém de fora do 

município, mas o momento exige, o momento é importante e não teria como ser diferente. Então 

acreditamos que nesse quadrimestre também foi apresentado os números e foi conseguido o 

objetivo daquilo que a lei preconiza. Então a, fica o agradecimento também ao Secretário e ao, 

ao Alcides, e ao Executivo pelo todo o trabalho desenvolvido no combate dessa epidemia. Uma 

boa semana a todos! Era isso, Senhor Presidente.   

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

Com a palavra Vereador Moacir Ascari.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; cumprimento aqui 

ao Jatir, ex-vereador; Osmar Doro, Toldo, Michel que chegaram depois. E referente à audiência 

pública da, nós tivemos na quarta, que foi sobre as metas fiscais, com o Secretário da Fazenda, 

então falei na tribuna, é preocupante a queda a arrecadação, maio, abril e maio, esperamos que 

junho melhore, mas vai ser um acumulado, vai ser um acumulado e que a gente tem que estar 

prestando atenção porque algumas obras e ações vão ter que ser contingenciadas, né? Também 

na quinta-feira sobre a audiência pública da saúde, 19.23%, né, na saúde, e dinheiro investido, 

não é despesa, é investimento na saúde dos florenses. E também fico feliz da vida aqui, quando 

mais uma emenda que foi colocada à disposição do Município de Flores da Cunha, duzentos mil 

reais, do ex-ministro, o Deputado Federal Osmar Terra, né? Mandou em nome da nossa bancada, 

MDB, enviou que duzentos mil reais estão disponíveis para o Município de Flores da Cunha. 

Então é importante estarmos vigilantes, né? Tudo que é dinheiro que a gente possa buscar a nível 

estadual e federal é muito importante nesse momento de recessão eu diria do município de Flores 
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da Cunha. E torcendo pra que as empresas voltem ao seu funcionamento e que a economia do 

município de Flores da Cunha volte o mais rápido possível, né? Eu acredito que a educação, o 

nosso Governador diz só voltarmos lá em setembro, eu acho que é um absurdo, né? Vimos todos 

outros lugares voltando, né, gradativamente e nós, nossos filhos não vão mais pegar o ritmo da 

educação. Eu tenho um filho adolescente em casa e eu posso falar isso, né, que tem os trabalhos 

sim, mas é, é difícil, né? Eu acho que o convívio lá, tirar as dúvidas é muito importante. Eu acho 

que a retomada seria fundamental pra eles não adquirirem vícios em casa, que posteriormente 

fica difícil depois de tirar esses vícios, né? Mas no mais, desejo uma boa semana a todos! 

Obrigado!   

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

Com a palavra o Vereador César Ulian.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado mais uma vez, Presidente. Cumprimentando as 

lideranças partidárias que chegaram mais tarde, Michel, toda a companhia, sejam sempre bem-

vindos! Estamos virando o período do ano, né? Agora estamos rumando para a segunda metade. 

Um mês especial, o mês de junho, o mês que dedicamos também, na primeira semana, uma 

atenção especial para o meio ambiente. Assim como dizia Vereador Ademir Barp, a importância 

de olharmos um pouco mais para o meio ambiente, que às vezes vamos nos dar conta quando 

abrirmos a torneira e não estiver mais saindo água, aí será tarde. Então gostaria de relembrar que, 

por duas vezes, apresentei emenda nesta, nesta Casa, para depois apresentar um possível projeto 

para incentivar as práticas de sustentabilidade e infelizmente na época não tinha toda esse 

envolvimento dos Colegas Vereadores favoráveis, e acabou sendo recusada por duas vezes. 

Então antes tarde do que nunca, né, se diria. Quiçá na próxima legislatura se possa apresentar 

novamente algo neste sentido. Mas acredito que toda vez que se para para pensar e para refletir 

um pouquinho sobre a realidade onde nós vivemos, talvez os pensamentos vão, vão mudando 

também. Gostaria de desejar uma boa semana! É uma semana que promete muito frio, então 

também que a gente possa se cuidar, porque a gente sabe que a gripe e outras causas respiratórias 

também podem ser agravantes, uma vez que estamos registrando casos consideravelmente, dia 

após dia, aqui no nosso município também, né? Tivemos na última sexta-feira, também hoje 

mais casos confirmados, então que a gente possa se preservar e preservar o outro cada vez mais, 

né? O uso da máscara ela, ele é necessário tanto para o que sai como para o que as minhas mãos 

vão tocar. Então não é porque eu estou usando máscara e toda hora eu fico tirando e colocando, 

aí eu vou estar protegido então, e nem protegendo os outros. Então a gente tem que ter um 

cuidado muito grande para não sermos transmissores cada vez mais. Então que nós tenhamos a 

proteção divina também nesta semana, mas também que nós tenhamos a consciência de que eu 

sou responsável também pelos outros. Então que possamos estar desta forma nesta semana. E 

desejo uma boa noite e uma boa semana a todos, Presidente!   

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

palavra Vereador Éverton Scarmin. 

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, saudar as 

pessoas ainda que nos prestigiam nesta noite, em especial o ex-vereador Osmar Doro; ex-

vereador Jatir; Presidente do PSD, o Michel; Valentin, seja bem-vindo a esta Casa, bom trabalho; 

aos pré-candidatos a vereadores aí também, sejam bem-vindos! Vereadora Claudete, com relação 

aos projetos que votamos nesta noite, né, o projeto do bairro consciente, né, um projeto que 

estava engavetado desde o ano de 2017, né? Lá me referi que seria um projeto meio que injusto, 

pois nós temos bairros, e a grande parte deles não é organizado, não tem organização, né? Seria 

também uma forma de provocar essa organização, mas a sua forma às vezes geométrica ou, né, 

os bairros mais novos eles tendem a sempre sair na frente, né? E com relação à lista de espera, é 

mais uma daquelas listas que nós votamos para as creches, que nós votamos para a saúde e, 

agora, a Cristina Scortegagna, que é a nossa assistente social, que vai ter que se virar nos trinta aí 

pra poder botar em prática essa lista aí, né, Samuel? Então a Cris que é a assistente social, ela é a 
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responsável por esses cadastros, daí ela que faz essa análise. Com relação à fala do Colega César, 

né, com relação aos trevos, então o trevo que liga à Linha 80 a obra foi parada pelo, pela 

Municipalidade, pois o primeiro projeto que foi a EGR ali, constava uma rotatória, a EGR não 

aprovou, né, fez um projeto totalmente diferente, não tendo alguns acessos para àquela 

comunidade, né, então agora está sendo aguardada a visita da engenheira da EGR para que tente 

fazer as adequações necessárias. No trevo da Fante, o trevo está aprovado, o projeto está 

aprovado. Agora nós estamos com um pequeno problema entre a EGR e a empresa Fante. Está 

aprovado! Projeto está aprovado! Não, não, mas está aprovado o projeto! Já faz, é, não, mas já 

faz mais de um mês. É que ela não está querendo falar do problema, mas a EGR e a empresa 

estão tentando aí acomodar um problema para que o projeto possa começar a dar andamento. Já 

era pra estar começando a fazer a execução daquela obra. Então estamos aí no aguardo agora do, 

da EGR fazer um, uma adaptação. Não sei se vai conseguir. Acho que vai precisar que a empresa 

tenha uma pequena interferência aí na empresa. Era isso, Senhor Presidente.  

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

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham 

na sessão. Gostaria de agradecer aos votos favoráveis que resultaram na aprovação do, do projeto 

de divulgação da lista de espera dos cadastros para participar dos programas habitacionais 

populares. Também agradecer os votos favoráveis à aprovação, mas que infelizmente foi 

rejeitado, né, para aprovarmos o certificado Bairro Consciente. Só gostaria de dizer sobre este 

projeto, que ele tramita desde 2017, projeto estava posto, ninguém sugeriu nenhuma alteração, 

inclusive solicitei aos Vereadores, né, que poderiam sugerir alterações. Tivemos três anos para 

isso, né? Se a, uma coisa é muito clara, se a intenção era aprovar o projeto, sugestões teriam sido 

protocoladas. Então ponto! Eu penso que perde a população. Também gostaria de dizer que nós 

recebemos na tarde de hoje, a visita do Secretário Municipal da Saúde, Vanderlei Stuani, esteve 

no posto de saúde do Mato Perso, depois deu uma passadinha na escola. Em tempos de 

pandemia, nós não podemos brincar, né? Ele, gostaria de agradecer, né, o atendimento rápido 

que teve. Eu levei um problema até ele, que nós estávamos sem higienizadora lá no posto de 

saúde, porque a funcionária que hoje atende a Subprefeitura é funcionária da Subprefeitura e 

parece que estavam com algum problema de recebimento de salários, tem algum processo enfim, 

e aí não estava, não estava atendendo o posto. E então a reclamação chegou a esta Vereadora, 

cobrei do Secretário e ele, em uma semana, já contratou uma nova funcionária, enfim, para 

higienizar o posto de saúde, não poderia ficar sem, né, o serviço. Vereador Barp esteve lá no 

posto na sexta-feira, só não veio me dar um oi, mas enfim, na próxima espero sua visita. E no 

discurso do Vereador Barp hoje, vocês vão estar lembrados, de que ele fala de água é vida, já 

falei sobre isso, né? E ele falou da perfuração de poços artesianos, da importância da perfuração 

dos poços artesianos. E aí me lembrei quando eu trouxe a questão do distrato, né, dois poços 

artesianos que tinham sido aprovados pelo Governo do Estado, um para o distrito do Mato Perso 

e outro para São Martinho, né, Michel? Está lembrado que nós fomos juntos e houve o distrato? 

Prefeito Municipal abriu mão desta benfeitoria que viria ao, e lembrar ali do Vinícius Ribeiro, 

né, deputado, que ajudou muito nesta, nessa empreitada e que foi, distrato foi assinado. Então eu 

só gostaria de dizer que, e reforçar, que a água realmente é vida, realmente é importante 

principalmente e no momento em que nós estamos vivendo. E que o distrito de Mato Perso, 

através da associação, há poucos dias perfurou um poço artesiano que é necessário, muito 

necessário pra comunidade, sem qualquer ajuda do Poder Público Municipal. Só queria que 

ficasse registrado. Não vou mais comentar sobre o distrato, nem perfuração de poço, que o 

Município não, não realizou, a comunidade está ciente, né? Espero que 2020, no finalzinho de 

2020, a comunidade vai lembrar disso e sem problema nenhum a comunidade vai estar 

abastecida, porque a associação de desenvolvimento comunitário resolveu o problema, Senhor 

Presidente. Muito obrigada!  

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

Presidência). Obrigado, Presidente! Cumprimentar as demais pessoas já citadas aqui. Com 
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relação à, ao que o Vereador César informou, esse repasse da, dessa ajuda que o Governo 

Federal está repassando aos estados, a grande maioria não se deteve a um detalhezinho nesse 

repasse. O repasse vem por causa que da, da falta de arrecadação, né, que abaixou a arrecadação 

dos municípios, então o Governo Federal repôs com essa verba aqui. Se esse, se esse valor de 3,9 

milhões de reais fosse arrecadados no Município e o Município tivesse que repassar os 25% de 

educação, mais os 15% da saúde, sobrariam em recursos livres para o Município dois milhões, 

trezentos e quarenta mil para investimentos livres. Da maneira como foi repassado aqui, 

repassando somente 438 mil para a saúde e o restante em recursos livres, o Poder Executivo tem 

na mão três milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil. Isso aqui no município pequeno! 

Imagina num grande município, qual que é o montante do dinheiro livre que vai pra caixa dos 

municípios investir em infraestrutura em obras num ano eleitoral? Então esse é o detalhe 

importante que ninguém se deteve, né? Outra questão que eu quero levantar, é com relação às 

audiências. Nós tivemos na quarta-feira, audiência das metas fiscais, aonde a nossa comissão, 

juntamente com o Presidente Moacir Ascari, e tivemos a presença também do Vereador César, 

então o Secretário Dal Bó nos apresentou números. E na quinta-feira, nós tivemos então 

audiência da saúde na comissão do Presidente Vereador Ademir. E durante a apresentação, eu 

questionei valores, diferença de valores entre a apresentação do Secretário Dal Bó, na quarta-

feira, com a apresentação do Alcides Fontana e do Secretário Vanderlei, na quinta-feira, onde 

haveria uma diferença de 483 mil reais, 484 arredondados. O Dal Bó apresentou aqui números de 

despesas com saúde entre Município, Estado e União, sete mil, quinhentos e dezoito, novecentos 

e treze reais com trinta e dois centavos. E o, a saúde do Alcides apresentou oito milhões, doze 

reais, sete nove nove com oitenta e sete. Eu cobrei aqui, não tive a resposta na quinta-feira. E me 

chama a atenção que os órgãos de imprensa, tanto desta Casa como da imprensa local que 

acompanhava a sessão, nenhum dos dois deu destaque a esses números. Então eu peço ao Senhor 

Presidente, eu não sei se eu tenho que fazer requerimento por escrito pra conseguir essa resposta, 

e eu acho que nós temos que estar mais atentos. Eu fiz a cobrança aqui, em público, esperei que 

o Presidente ou alguém me respondesse, ninguém me respondeu, então eu acho que audiência é 

pra isso, pra a gente tirar as dúvidas, fazer as, os questionamentos, né, (Interferência do 

Presidente: Pra finalizar!) mas nós precisamos de respostas! Então eu estou passando a palavra 

pro Senhor, pra que o Senhor providencie, cobre da, das entidade, cobre dos secretários que nos 

repasse essas informações o porquê dessa diferença nos números. Ok! Obrigado!   

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

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, acompanhando a fala do Colega Vereador 

Clodo, quando se refere aos recursos que vão, oriundos da União para auxílio dos municípios, 

fazendo essa conta que o Senhor fez realmente nós vamos ter esses quase quatro milhões, nós 

teremos um pouco mais de dois milhões no caixa livre. Porém, do caixa livre ou de obras, ou de 

outras ações, já está sendo investido em saúde desde o mês de março, retirados de rubricas, né, 

principalmente da Secretaria de Obras, né, muitas nós votamos nesta Casa para ser investido em 

saúde, né? E também, na saúde se tem um decreto que esse dinheiro aí ele poderá também ser 

investido na saúde, né? Então diante da pandemia, os valores dos recursos livres poderão e 

provavelmente também serão investidos na saúde. Com relação à diferença aí, eu estava ainda 

na, na audiência pública quando o Senhor questionou, depois eu, eu saí um pouquinho antes, né, 

provavelmente seja por quê? Tem os empenhos reservados pela Secretaria da Fazenda e pelo 

Secretário da Saúde ainda não foram pagos. Então pode ser que tenha essa diferença, né? Não 

tem o porquê de fazer todo esse auê, né, sendo que é muito fácil o Senhor, né, está todo o dia aí, 

vai lá na Secretaria da Fazenda e pede a explicação, né? Não tem o porquê de fazer esse auê! 

(Interferência do Vereador Clodomir). Eu estou falando! Tudo bem! Faça o requerimento, né? 

Faça o requerimento! Tudo é, são, tudo tem transparência. Provavelmente, né, na, pelo o que eu 

conheço do Executivo, na Secretaria da Fazenda já tem os empenhos e a Secretaria da Saúde 

ainda não fez a compensação, não fez o pagamento, por isso que tem essa diferença, né? Mas é 
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muito prático de resolver, indo na Secretaria da Fazenda, que é lá que gera todos os recursos, 

você vai encontrar a resposta com certeza. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento da 

Presidência). Senhor Presidente, como Líder de Governo, gostaria de dar uma resposta ao 

Vereador Clodo, o Vereador Éverton já falou. Sou Presidente da Comissão de Finanças e toda a 

dúvida de qualquer vereador ela tem que ser sanada. Se o vereador, depois de uma audiência 

pública, não foi satisfeito com a pergunta e a resposta, tem toda a liberdade de chegar junto à 

Secretaria da Fazenda e solicitar qualquer tipo de informação, esclarecer qualquer tipo de dúvida. 

O Senhor já prefere que o jornal divulgue pra depois ir tirar a satisfação, se pode ser a diferença 

de soma de empenho de uma rubrica ou outra. Mas o importante é que foi investido 19.23% do 

Município, que poderia investir 15, está investindo isso. E aí, o Vereador deve estar usando a 

calculadora aí, ele não se ateve aos mais de quase três milhões de reais que já foram repassados 

ao hospital Nossa Senhora de Fátima, né, até o momento, pra custeio dos serviços hospitalares, 

né, por parte do Município. Então isso é investimento, não é despesa! É investimento em saúde 

para a população de Flores da Cunha. E também, o Vereador tem a prerrogativa de fazer o 

requerimento. O requerimento volta por escrito, ajusta todos os números pra não deixar dúvida 

alguma. O Vereador sabe disso, todas as portas das secretarias pode ir lá e consultar. Vereador 

Jorge, o vereador não, o Secretário Jorge Dal Bó ele é secretário de várias administrações, nunca 

omitiu qualquer informação e por isso ele continua sendo a pessoa mais preparada para a 

Secretaria da Fazenda, hoje, que é a pessoa mais esclarecida, tem o domínio dos números. E se o 

Alcides Fontana computou lá uma rubrica a menos, tudo bem! Computou agora no, vai reajustar, 

vai explicar o porquê da diferença de um pro outro! É simples! O Vereador não precisa a 

imprensa divulgar pra depois fazer o auê, né? Vereador tem que estar com as explicações na 

ponta da língua. Números, os números são exatos, então não deixa na dúvida, Vereador! O 

Senhor é da Comissão de Finanças junto comigo, tá? Faz um requerimento. Primeiro vai 

conversar. Se não satisfeito, faça um requerimento via Câmara de Vereadores, eles são obrigado 

a responder. Então não deixamos pra gerar dúvida alguma sobre qualquer número. Eu acredito 

que Flores da Cunha não está em quarto lugar em transparência, em cuidados na prevenção da 

saúde do munícipe na revista Exame que saiu, quarto lugar no Brasil, primeiro lugar no estado 

do Rio Grande do Sul! E isso não é por, por simples acaso. É por trabalho, é por transparência e 

por competência. (Interferência do Presidente: Para concluir!). Era isso.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado a todos os Colegas 

Vereadores. Informes da Presidência. Então como bem-dito pelos Colegas, na semana passada, 

tivemos a realização de duas audiências públicas nesta Casa, infelizmente não contando com o, 

com a liberação total do plenário em virtude das normas que regem então a ocupação desta Casa. 

Porém foram bastante profícuas, nós pudemos estar a par de todas as próximas ações tanto na 

parte da apresentação das metas fiscais, na quarta-feira, quanto também na quinta-feira, com a 

apresentação do relatório da saúde. Apenas deixar claro, conforme conversei extraoficialmente 

ao Vereador Pedro, o Senhor quando levantou a questão de ordem, fui claro ao colocar o artigo 

31, inciso 4º, que ele apresenta, do nosso Regimento Interno, do nosso Regimento Interno, que 

seja lido os resumos de todo e qualquer expediente que seja protocolado na secretaria. Apenas 

para deixar claro a todos os senhores e população que nos prestigia. Também gostaria de dizer 

hoje então, o dia da imprensa, né, a todos os nossos profissionais da imprensa, seja desta Casa, 

dos veículos de comunicação parceiros, né, a imprensa que é tão importante nos dias de hoje, 

para informar com qualidade e sobretudo de forma livre e isenta todas as notícias com 

responsabilidade, sobretudo informando a nossa população. Em tempos de tantas fake news, de 

tantas boatarias, disseminações às vezes de informações erradas, que possamos sempre contar 

com o baluarte da imprensa livre e responsável pra continuar informando a nossa população e a 

nossa comunidade. No mais era isso então.    
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Agradeço a presença de todos os Colegas Vereadores, a toda a população, tenham uma excelente 

semana! Declaro encerrada a sessão ordinária deste dia 1º de junho de 2020, às 19h54min. 

Tenham todos uma boa noite! 
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