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SESSÃO 2.575 – ORDINÁRIA 

15 de junho de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 15 de junho de 2020, às 18h12min. 

Um cumprimento especial aos Nobres Colegas Vereadores, aos servidores desta Casa, ao público 

que nos prestigia; em tempo, cumprimento o Secretário de Saúde Vanderlei Stuani, seja bem-

vindo 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 DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 052/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 011/2020 e encaminha cópia dos 

cartões ponto, contracheques e comunicação de horas extras autorizadas pelo Secretário da pasta 

dos referidos servidores, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, em atenção 

ao requerimento nº 034/2020, de autoria do Vereador César Ulian.   

Ofício nº 053/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 028/2020, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$4.005.365,00”.  

Ofício nº 054/2020, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do Projeto de Lei nº 028/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no 

valor de R$4.005.365,00”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Requerimento nº 036/2020, de autoria do Vereador César Ulian, que requer a prorrogação pelo 

prazo de 90 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

sobre o Projeto de Lei Complementar nº 001/2020, que “Dispõe sobre as atribuições dos cargos 

em comissão de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo Municipal de Flores da 

Cunha”. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Presidenta da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para a reunião, por 

teleconferência, no dia 09 de junho de 2020, às 09h30min, através do aplicativo Cisco Webex 

Meeting, com a pauta: Fundeb – necessidade, possibilidades e dificuldades para sua aprovação. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, 1º Secretário. Encerrada 

a leitura dos expedientes, passamos ao 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Como não temos inscrições para o Pequeno Expediente, passamos 

então, desde já, ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Pedro Sperluk. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Retiro, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Com a palavra Vereador Samuel de 

Barros Dias. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Retiro também, Senhor Presidente. 
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Pois bem então! Com a palavra 

Vereador Moacir Ascari. O Senhor causou apreensão pensando que seria retirada a palavra, 

Vereador. Quinze minutos, Vereador!  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Fazia tempo, né, que eu não utilizava a tribuna, né, Pedro? 

Senhor Presidente, Colegas Vereadores, falei na última semana que ia mostrar uns números na, 

referente às emendas que vieram até hoje, né, nos últimos oito anos pra cá, para terem 

conhecimento então de como é que nós estamos de recursos e vinda de emendas, né, de todos os 

deputados de todos os partidos inclusive dos que não compõem a Casa. Mas primeiramente, 

cumprimentar o Secretário da Saúde; a Jaque que está aqui, Valentin, o Hugo, Senhores 

Vereadores, servidores da Casa. Dizer que nesse momento deve estar acontecendo uma 

videoconferência entre o nosso Governador do Estado com o Presidente da Amesne, de Cotiporã 

..., é, Breda; o de Bento, Prefeito de Bento; o Prefeito de Caxias, o de Farroupilha e Veranópolis. 

Então nós fomos surpreendidos com mais uma mudança de bandeira no final de semana, por 

parte do Governador. Eu acredito que sem analisar critérios, né, critérios dos municípios de, que 

compõem a região aqui de Caxias, Farroupilha, Antônio Prado, Nova Pádua, São Marcos. Vi ali 

que Canela, Gramado, Nova Petrópolis. Eu acho que o nosso Governador ele está um pouquinho 

equivocado. E ele foi eleito pra administrar o nosso estado do Rio Grande do Sul, mas pelo que 

estamos vendo, eu acho que não, que ele está é o quanto pior melhor. Não estamos falando em 

número de vidas ou a qualidade da, da saúde, nada disso! Eu acho que primeiramente ele devia 

ouvir pelo menos o prefeito de cada cidade, ver o secretário da saúde de cada cidade, a 

capacidade dos hospitais de cada cidade, pra depois tomar uma decisão. Falar com o Prefeito, o 

Presidente da Câmara que representa a toda a população de Flores da Cunha também, que, os 

secretários da saúde de todas as nossas regiões. Ele não conhece Flores da Cunha! Ele nunca 

esteve em Flores da Cunha, Pedro! O Governador que conhece a cidade onde ele foi prefeito e 

mais algumas que ele acabou visitando, estamos num ano e, e seis meses, dezoito meses de, de 

governo e ele nunca apareceu em Flores da Cunha! Ele não sabe onde é que é Flores da Cunha! 

Nova Pádua não tem nenhum caso, vai fechar tudo novamente! Flores da Cunha temos os casos 

que estão administrados, né, Flores da Cunha está fazendo a sua parte, no comércio, na indústria. 

Está começando, agora, a encontrar as soluções para reparar as perdas, os prejuízos que teve. E 

uma ação, sabe, de uma pessoa independente, não consultou um deputado, que temos deputados 

aqui de todos os partidos que são base, são base do Governo do Estado! Liguei pro, pro deputado 

que ajudou a Flores da Cunha, está sempre à disposição, que é o Búrigo! E pedi pra ele, ele disse, 

estou em reunião agora, dei, falei de manhã com ele, estou em reunião em Canela, Gramado, 

Nova Petrópolis, com os prefeitos, pra nós chegarmos a uma, um entendimento. E estou 

descendo a Porto Alegre a primeira hora da tarde, pra conversarmos entre os deputados, pra 

sensibilizar o Governador, que a situação não é mais de brincadeira! Agora é, é de extrema 

urgência em nós trabalhar, cuidarmos da saúde, é fundamental, né? E até eu vi um texto e vou 

publicar o texto que o Búrigo escreveu, que saúde e economia andam juntas, não andam 

separadas, né? E aí me ligou faz quinze, vinte minutos que me ligou, dizer que estava saindo de 

uma reunião com vários deputados, que estavam tentando sensibilizar o Governador, para que 

ele revise a sua decisão. Não estamos deixando de nos preocupar com a saúde, Secretário. Tem 

que se preocupar diuturnamente, 24 horas por dia e mais à noite tem que se preocupar. Agora, 

não podemos mais sacrificar o empresário, o dono de comércio, porque a situação, e aí 

perguntam pra nós, o que que vocês estão fazendo. Eu acho que cabe a nós também, Presidente, 

fazer alguma, uma carta ao Governador como as entidades estão fazendo, se mobilizando, 

porque eu acho que é extremamente delicado nós fecharmos por mais 15 dias todo o nosso 

comércio. Eu acho que muita gente não vai ter a volta. Não vai ter a volta depois desses 15 dias. 

Empresa que voltou a trabalhar, vou citar a empresa, da Treboll, voltou a trabalhar na sexta-feira 

da semana passada, trabalhou três dias, né, pra ter, tinha feito um acordo lá de ficar parado três 

meses, agora volta pra fechar novamente a empresa! Como é que essas empresas vão manter lá 
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230 funcionários, Paulinha, né? Como é que vai manter? Nós temos que estar preocupado com as 

pessoas que trabalham, que são famílias que estão ali dentro trabalhando nessas empresas, tem o 

seu sustento, né? Então nós não temos acesso ainda, mas o Presidente da Amesne, a partir de 

ontem já conversados com o Prefeito, o Prefeito estava em contato com todos os prefeitos da 

região e foi feito um documento pra tentar sensibilizar o Governador, pra que ele pelo menos 

consulte os deputados, os secretários de saúde, os prefeitos, pessoas pra ele tomar uma decisão 

dessas, não é assim, sabe? Ele estava hospedado em Gramado até ontem, na casa oficial do 

Governador, estava lá! E o dia seguinte que o, Gramado estava começando a abrir as portas na 

semana passada, agora fecha tudo de novo! Canela a mesma coisa! A preocupação ela existe, tá? 

Eu estou preocupado com a epidemia, com o covid, mas nós temos que pensar que a economia e 

a saúde elas têm que andar juntas. Uma depende da outra! Se não tem economia, não tem 

recursos pra saúde e vice-versa, né? Então eu acho que temos que fazer alguma coisa, Presidente. 

E estou pronto pra assinar conjuntamente pra nós defendermos. Aqui nós temos várias siglas 

partidárias, né? Agora, um Governador que foi eleito, faz 18 meses, ele não conseguiu visitar 

Flores da Cunha ainda, talvez seja porque ele fez um terço dos votos, Vereador Samuel! Ele fez 

33% dos votos do município de Flores da Cunha. Fui ver lá por que que ele não vem a Flores da 

Cunha! Eu acho que em 18 meses dava pra passar em todos os municípios do estado do Rio 

Grande do Sul, 495 município! Ou talvez porque nós estamos muito bem, né, que saímos lá na, 

nas pesquisas da revista Exame lá, estamos em quarto, aí ele fica com ciúmes porque somos o 

primeiro do estado do Rio Grande do Sul! Mas nós temos problemas, temos que resolver os 

problemas e precisamos da ajuda do Estado ou o Estado simplesmente está abandonando. A 

educação ele já vira as costas, Vereadora Claudete, né? Os professores não está pagando. Disse 

que era um, questão de fluxo de caixa. Acho que tem que tirar a bunda da cadeira, ele tem que 

tirar a bunda da cadeira e parar de fazer live a toda, a todo momento! Na RBS é manhã, meio-dia 

e noite! Tem que se preocupar em ajudar os municípios, que são os que alavancam a estrutura! 

Vamos votar agora um projeto de, que está vindo o Governo Federal que, de recuperação pros 

estados, que perdeu a arrecadação. Acho que alguma coisa nós temos que fazer! Ah sim! Diz que 

a saúde está em dia com os municípios. Mentira, né, Secretário? Saúde não está em dia! Ele fala 

isso! Fala isso! A RBS dá holofotes! Talvez porque governo anterior não dava tanta, tanto 

dinheiro pra publicidade e propaganda! Esse está dando, mas deixa faltar, atrasando mais do que 

se atrasava antes. Então é preocupante isso, tá? Temos aí as emendas, né, que vieram nos últimos 

oito anos, 2013 pra cá. (Exibição de imagens através da televisão). Michel Temer, né, o 

Ministério da Agricultura, R$190.125,00 (cento e noventa mil, cento e vinte e cinco reais). O que 

que foi feito o destino? Aquisição de dois tratores e uma roçadeira. Assis Melo, PCdoB, 

R$493.100,00 (quatrocentos e noventa e três mil e cem reais), Ministério das Cidades, não sei se 

dá pra acompanhar ali, pavimentação da rua John Kennedy. Afonso Hamm, PP, R$251.784,00 

(duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais), Ministério das Cidades, 

pavimentação da rua João XXIII, aqui ao lado da Prefeitura aqui. Alceu Moreira, PMDB, 773 

mil), Ministério da Saúde, construção da UBS do bairro União, UBS..., Claudino Caetano 

Muraro. A bancada do PT foi 650 mil reais, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi 

comprado trator sob esteira, aquele trator lá, o último, mais novo ali, tá? Osmar Terra, PMDB, 

R$243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), Ministério do 

Turismo, pavimentação da estrada Lagoa Bela – 2ª parte. José Stédile, PSB, R$493.100,00 

(quatrocentos e noventa e três mil e cem reais), pavimentação das vias urbanas, a rua dos 

Motoristas que vai lá pro Associação dos Motoristas e Rony Montanari. Alceu Moreira, PMDB, 

R$243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), pavimentação da 

estrada de Santa Justina a São Vitor, em Mato Perso. Marco Maia, PT, R$97.500,00 (noventa e 

sete mil e quinhentos reais), compra, Ministério da Agricultura, comprar um trator. Eliseu 

Padilha, MDB, R$243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) pra 

uma retroescavadeira. Assis Melo, PCdoB, 180 mil, pra equipamentos da UBS de Otávio Rocha. 

Afonso Hamm, PP, R$251.784,00 (duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro 

reais), pavimentação das vias urbanas da rua Flores da Cunha e Marechal Floriano. Assis Melo, 
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PCdoB, duzentos e noventa e..., dois mil e quinhentos reais..., São, São Valentin. Tá, essa aqui, 

se não foi o Assis Melo aqui, deve ter sido o..., São Valentin aqui foi..., isso! Vamos fazer a 

correção aqui, tá? Eu também acredito que não foi. Mauro Pereira, PMDB, em 2015, 

R$245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), pavimentação da 

Terezinha Mari Zorgi, lá no Eremitério. Pepe Vargas, PT, 250 mil, pavimentação do trecho da 

estrada da Serra Negra. Assis Melo, PCdoB, 199.992, equipamentos para UBS’s. Alceu Moreira, 

145 mil, equipamentos para UBS. E José Stédile, 100 mil, Fundo Nacional de Saúde, 

equipamentos para a UBS. Afonso Hamm, PP, 251 mil, Ministério das Cidades, pavimentação 

da rua Borges de Medeiros. Pepe Vargas, 250 mil, pavimentação do segundo trecho da estrada 

da Serra Negra. Alceu Moreira, MDB, R$243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos 

e cinquenta reais), pavimentação do acesso do Parque da Vindima, acesso leste. Paulo Paim, 

Senador, R$245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), 

pavimentação do trecho da rua Borges de Medeiros. Alceu, Mauro Pereira, 369.475, 

pavimentação no bairro São José, três trechos. José Stédile, PSB, R$243.750,00 (duzentos e 

quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), o caminhão truck, aquele que foi comprado. O 

PAC, cinco milhões, cento e dois mil, o Ministério das Cidades, que foi feito aquele 

financiamento da estrada de pavimentação da Lagoa Bela. Carlos Gomes, PRB, 292 mil, em 

2017, pavimentação da estrada São Valentin, terceiro trecho. Jones Martins, MDB, 245 mil, 

pavimentação da rua Flores da Cunha. José Stédile, PSB, 110 mil, incremento do PAB. Alceu 

Moreira, MDB, 350 mil, Fundo Nacional de Saúde, ampliação da UBS União. 2018, Carlos 

Gomes, 250 mil, Ministério do Turismo, pavimentação da estrada de São Valentin, terceiro 

trecho. Giovani Feltes, 120 mil, Ministério da Agricultura, um caminhão. Osmar Terra, quatro 

milhões, pavimentação da estrada velha. Pepe Vargas, 250 mil, estrada Serra Negra, trecho três. 

Pepe Vargas, 150 mil, PAB custeio. Afonso Hamm, 150 mil, PAB custeio. 2018, Yeda Crusius, 

80 mil, implementação das placas de sinalização turística. Posso concluir, Presidente? Como 

ninguém...  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Depois! Não! Não, Vereador! 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Só mais uma pra concluir 2018, falta 2019. Lasier Martins, 

300 mil, ampliação da creche Irmã Tarcísia.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Para concluir, Vereador! Depois o 

Senhor continua na Declaração de Líder.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Mauro Pereira, MDB, pavimentação da estrada da Gruta. 

Como não utilizaram o espaço, eu não poderia usar a Declaração de Líder?  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Não, Vereador! O Senhor tem 15 

minutos!.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: No Regimento Interno diz isso?   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Não! Declaração de Líder o Senhor 

finaliza, tá bom? 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Tá bom! Eu faço Declaração de Líder e tem um ajuste a ser 

feito depois naquela outra rubrica. Obrigado.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador. Finalizado 

então as grandes, as inscrições para o Grande Expediente, passamos ao intervalo de cinco 

minutos para a organização da pauta da Ordem do Dia.  

ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução nº 001/2020, que “Prorroga o prazo para a Comissão Especial destinada a 

realizar estudo para e revisão da Lei Municipal nº 522, de 15 de dezembro de 1969 - Código de 

Posturas - e suas alterações apresentar a minuta do projeto de lei do novo Código de Posturas”. 
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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. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. A palavra 

está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente. Também cumprimento os Colegas 

Vereadores, Vereadora, comunidade que se faz presente, secretário, seja bem-vindo. O projeto de 

resolução em discussão, infelizmente, estamos pedindo prazo novamente. Gostaríamos de ter 

apresentado já a minuta deste projeto, alinhado já no final do último ano, mas, devido a uma 

série de situações que foram ocorrendo, estamos na nona versão do projeto já, que foi 

encaminhado agora nessa semana, acreditamos que ela esteja praticamente pronta, incluímos 

todas as leis dos vereadores também, que, ao longo, não só desta Administração, mas de outras 

administrações, foram inclusas todas as leis neste projeto também. Para não tirarmos os méritos 

dos vereadores, então foi tomado um cuidado muito grande de revisar lei por lei e incluir todos 

os aspectos neste novo código. Então estamos com ele praticamente redondinho, vamos fazer 

mais uma avaliação, nosso jurídico, também os nossos assessores, essa semana, farão mais uma 

revisão. Depois, a comissão, também composta pelo Vereador Moacir Ascari e Vereador 

Samuel, iremos fazer a última revisão e acreditamos que, em breve, estará sendo apresentada 

também ao Executivo para que possa revisar e contribuir. Então a gente solicita este prazo. 

Estipulamos aqui um prazo um pouquinho maior, para não ter nenhum problema, mas, com 

certeza estaremos entregando esta minuta bem antes deste prazo. Então agora sim acreditamos 

que seja a última prorrogação desta comissão, Senhor Presidente. Por isso, pedimos aos Colegas 

Vereadores, também, que aprovem esse pedido. 

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 Resolução nº 001/2020 aprovado por unanimidade.  

Não havendo mais matérias a serem deliberadas nesta sessão e nem novos encaminhamentos, 

passamos então às 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra, por gentileza, Vereador Samuel de Barros Dias, 

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

Vereadores, Vereadora, a todos que nos prestigiam nessa noite. Eu não tomei o espaço no 

Grande Expediente, hoje, porque fomos tomados aí, nesse último final de semana, por mais uma 

decisão do nosso Governador do Estado e a gente procurou, assim como o Vereador Moacir 

Ascari comentou ali, procuramos os nossos deputados e..., e como é triste nós chegarmos em um 

momento político que nós estamos, aonde a informação ela deve ser extremamente ampliada, 

principalmente uma decisão como essa, nós ligarmos para os nossos deputados estaduais e não 

termos..., ou seja, estarmos pior do que eles, sem informação, né? Sem informação. Então 

realmente a gente ficou perplexo com a tomada de decisão do nosso Governador. Somos base de 

Governo, os nossos deputados estão lá tentando sempre contribuir da sua..., com todas as 

decisões do Governo, mas cada vez percebemos que fica mais difícil, mostrando aí que o nosso 

Governador, ele, por mais que eu até ache interessante o formato que foi planejado do 

distanciamento social, li, acompanhei, então tenho conhecimento, achei interessante o formato 

que foi planejado a nível de planejamento, saímos hoje..., antes estávamos sem informações, 

agora, pelo menos, temos algumas informações, começo, meio e fim, no sentido de bandeiras 

amarelas, laranjas e vermelhas e pretas, então há uma organização nesse sentido, a questão é que 

realmente, na tomada de decisão, é preciso sim que nós tenhamos os prefeitos, os deputados, 
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aqueles que nos representam, que conhecem as regiões a qual o Governador não tem 

conhecimento, né, que possam dar a sua contribuição. E nós..., nós como região aqui em cima da 

serra, vemos, pelos nossos números, que nós estamos ainda (ininteligível) privilegiados quanto a 

questão do Covid, mas não estamos na questão da economia. A economia tem sido, há muitos 

anos, está prejudicada na nossa região, os nossos comerciantes, os empresários e assim por 

diante. Então, se o vírus ele tem sido tratado de uma forma, a economia precisa ser tratada de 

outra forma, com..., ou melhor, com grande urgência sim. Porque a nossa região, Presidente, 

todos aqui estão cientes disso, tem sofrido bastante, há muitos anos. Então é bem complicado. 

Esperamos que nos próximos dias nossos prefeitos e representantes possam dar uma boa notícia 

e que não tenhamos prejuízos, tanto na economia, principalmente na saúde. Porque, como disse o 

Vereador Moacir, ambas necessitam uma da outra, né? Assim acredito. Esperamos que nos 

próximos dias teremos melhores notícias nesse sentido e o nosso Governador possa ser um 

pouco mais sensível, né, nas representações que existe do nosso Governo Estadual, deputados 

estaduais e os nossos prefeitos, sim senhor. Então eu quero desejar a todos uma boa-noite, uma 

boa semana. Secretário Vanderlei, aquele abraço. Até mais. Obrigado, Presidente! 

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

a palavra Vereador Pedro Sperluk. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, Colegas Vereador, funcionários da 

Casa, Vereadora, Secretário da Saúde Vanderlei, os que nos assistem nessa noite, os futuros 

vereadores, meu boa noite. Eu também, Vereador Fera, eu também acho que o nosso Governador 

se precipitou. Não sou de repetir conversa, mas é..., é muita precipitação, né? Nós, sem a 

economia, é nós somos os peixe fora d’água, né? E, também, eu quero dizer o seguinte, que 

Caxias do Sul está com 70% dos leitos ocupados, né? Pelotas, que é a terra do Senhor 

Governador, está com 90 e não está com a bandeira vermelha, né? Então eu acho que ele se 

precipitou, eu tenho certeza, dessa decisão dele. Também, eu acho que ele não é o dono de tudo, 

ele devia de ter pedido, né, explicação pros deputados. Mas, quando a pessoa quer fazer sozinho 

dá nisso aí, né, Presidente, né? Então eu acho o cúmulo da ignorância o que o nosso Governador 

tem feito, né? Por ora era isso aí, o meu boa-noite a todos! 

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

palavra Vereador Moacir Ascari. Três minutos, Vereador. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Agora sim então. Dois mil e dezoito, vou continuar, Yeda  

Crusius, PSB, 50 mil reais, implantação de placas de sinalização turística; Lasier Martins, PSD, 

300 mil reais, ampliação da creche Irmã Tarcísia; Mauro Pereira, MDB, 300 mil reais, 

pavimentação do acesso do parque da Gruta; Alceu Moreira, MDB, 280 mil reais, pavimentação 

do acesso ao Casarão dos Veronese; Alceu Moreira, MDB, 350 mil, pavimentação do trecho da 

estrada do Acioli, está sendo feita agora; José Stédile, PSB, 250 mil, pavimentação do trecho da 

via urbana municipal, a rua Marechal Floriano. Dois mil e dezenove, Covatti Filho, 

Progressistas, 100 mil reais, PAB custeio; José Stédile, PSB, 50 mil reais, PAB custeio; Ronaldo 

Santini, PTB, 150 mil reais, custeio; Marlon dos Santos, PDT, 500 mil reais, MAC; Ormar Terra, 

MDB, quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais, quadra da escola Rio Branco, vai ser 

começado; Deputado Bohn Gass, que era através do Pepe Vargas, né, do PT, 150 mil reais, 

retroescavadeira; Luis Carlos Heinze, PP, 100 mil reais, hospital Fátima; Darcísio Perondi, 

MDB. 250 mil reais, aquisição de veículos; Márcio Biolchi, MDB, 50 mil reais, custeio; Covatti 

Filho, PP, 100 mil reais, custeio; Henrique Fontana, PT, 100 mil reais, custeio; Liziane Bayer, 

PSB, 100 mil reais, custeio; Nereu Crispim, 2020, PSL, 100 mil, custeio; Carlos Gomes, 

Republicanos, 336 mil, hospital Fátima; Marcelo Brum, PSL, 443 mil, hospital Fátima; Nereu 

Crispim, PSL, 100 mil reais, hospital Fátima; Pompeo de Matos, PDT, 100 mil reais, hospital 

Fátima; Paulo Paim, PT, 100 mil reais, hospital Fátima; Ronaldo Santini, PTB, 100 mil reais, 

Secretaria Municipal de Saúde. Então esses são algumas, parece que tem umas que estão..., o 

deputado está trocado, então estarei alterando durante a semana. Então são essas emendas, né, 



 

Anais 2.575, da Sessão Ordinária do dia 15 de junho de 2020. 442 

pra nós fazermos tantas obras e ações no nosso município, que tanto dependemos de..., dessas 

emendas, né? Então era isso, Presidente. 

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

Com a palavra Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Boa noite, Presidente, Colegas Vereadores, 

servidores da Casa, em especial o nosso Secretário da Saúde Vanderlei Stuani, comunidade que 

nos assistem essa noite. Também a gente não pode deixar de comentar e falar da nossa opinião 

sobre a passagem da bandeira laranja para vermelha, a qual fomos incluída a região da serra. 

Acredito que os Colegas já falaram, mencionaram, mas acredito assim que também é muito 

precipitado, imagino que possa ser, aonde Pelotas, a região sul ainda está com a bandeira laranja, 

nós passamos a nossa serra gaúcha aqui para bandeira vermelha. Não levando em consideração, 

talvez, todo o trabalho que foi feito pelos municípios pequenos, né, Secretário? Onde sempre se 

obedeceu os protocolos do Governo do Estado, onde que se seguiu à risca, onde que se teve êxito 

nas propostas e nos projetos que foram implantados e a gente é colocado no..., na mesma região, 

na mesma atitude de ser tomada com essa bandeira vermelha, de que..., que ela dá mais grave da 

gente que..., que se coloca, né? Então prejudicando muito a nossa economia, prejudicando todo o 

trabalho que estava sendo retomado. Nossas indústrias, a gente sabe que a serra gaúcha a 

indústria é muito forte, a agricultura é muito forte e acaba sendo prejudicada. Então a gente 

pensa assim que ele está mais preocupado em..., na sua imagem, ele está atraindo todos os 

holofotes pra ele, parece que ele tem um projeto maior pra ele mesmo e, às vezes, esquece que 

tem que ser observado as particularidades de cada região, de cada município, que está fazendo 

um trabalho bom para o combate dessa pandemia. Então acreditamos também que ele tenha se 

precipitado nessa tomada dessa decisão. Também outro assunto que permeia os nossos..., nossos 

dias ultimamente, na última semana, principalmente o nosso município, é o auxílio emergencial, 

né, que muitos acreditamos não precisar desses valores, que seriam destinados a quem realmente 

precisa, mas é difícil da gente saber da necessidade de cada um. Então a gente tem que sempre 

esperar pelo bom senso da população, pelo caráter das pessoas e a gente espera que não 

tenhamos mais esse tipo de comentário, por se tratar de pessoas, às vezes, que a gente imagina 

que não precise e estão lá buscando esses recursos que, talvez, seja indevidamente sacados, né, 

por eles. Então é difícil a gente ter uma opinião, mas a gente sempre imagina que..., que isso não 

possa acontecer lá na nossa região e no nosso município e, às vezes, acontece. Então esperamos 

que, nos próximos dias, nos próximos meses, que busque esses recursos quem realmente precisa. 

Era isso, Senhor Presidente. Uma boa semana a todos. 

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

Mais alguém se manifesta? (Nenhuma manifestação). Okay, então, encerradas as Explicações 

Pessoais, passamos para os Informes da Presidência. Conforme o anúncio feito pelo Governo do 

Estado, no dia 13 de junho, último sábado, região da serra gaúcha migrou da bandeira vermelha, 

perdão, migrou para a bandeira vermelha, risco alto, ficando nesta bandeira por, no mínimo, mais 

duas semanas, antes de poder sofrer nova avaliação. Através da AMESNE, Associação dos 

Municípios da Encosta Superior do Nordeste, os munícipios da serra gaúcha mostraram seu 

posicionamento contrário a alteração da bandeira, entendendo ser necessário a reconsideração da 

decisão de troca da bandeira laranja para vermelha e, também, solicitaram uma audiência com o 

Governador Eduardo Leite, que está sendo feita neste exato momento, via on-line. A Câmara 

Municipal de Flores da Cunha, através da Resolução de Mesa nº 325, de 21 de maio 2020, que 

dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção do COVID-19, limita o acesso ao 

público às dependências da Casa, podendo o público ter acesso ao plenário, dentro do limite 

estipulado de 20% dos assentos e, também, respeitando o afastamento necessário. Adota, ainda, a 

obrigatoriedade do uso de máscaras e as medidas sanitárias de prevenção do vírus, priorizando a 

saúde dos seus colaboradores e, também, atentando-se ao não prejuízo da prestação dos serviços 

públicos do Poder Legislativo. Somos um poder autônomo e, tal qual, seguimos diretrizes 
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próprias. No nosso entender, a Câmara desempenha um papel fundamental na manutenção e no 

andamento dos serviços públicos do nosso município, sendo um exemplo sempre de..., de elo de 

ligação entre a comunidade e o Poder Público e, também, aprovando projetos que visem a 

aprovação de recursos para o enfrentamento desse momento difícil da mesma forma. Então 

apenas um esclarecimento a todos que haviam questionado sobre se iríamos ou não continuar 

recebendo o público nas dependências da Casa Legislativa. 

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 15 de 

junho de 2020, às 18h53min.  
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