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SESSÃO 2.577 – ORDINÁRIA 

22 de junho de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 22 de junho de 2020, às 18h08min. 

No dia de ontem, nós tivemos a primeira perda duma vida humana no nosso município em 

decorrência da Covid-19, uma pessoa muito querida por toda a nossa comunidade. Quem não 

conheceu a Cláudia, ou teve o prazer de conhecê-la, filha da dona Helena? Então o que cabe a 

nós, no tocante dessa Casa, sempre tratamos com a maior responsabilidade possível o 

enfrentamento a essa pandemia terrível que assola a nossa comunidade e, desde já, convido a 

todos os senhores e convidados pra um minuto de silencia em memória a Cláudia. (Minuto de 

silêncio). 

Muito obrigado a todos! Um cumprimento especial a todos os Colegas Vereadores, aos 

servidores desta Casa, à imprensa que nos prestigia, toda a comunidade que se faz presente na 

noite de hoje, sejam todos bem-vindos! 

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 055/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 012/2020 e encaminha cópia do 

cartão ponto da servidora Maisa de Col, referente ao mês de novembro de 2019, em atenção ao 

requerimento nº 035/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte. 

Ofício nº 056/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 029/2020, que “Inclui o Programa 5073 e 

a Atividade 2301 no Anexo I de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$24.055,00”. 

Ofício nº 057/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 030/2020, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$400.000,00”. 

Ofício nº 058/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 031/2020, que “Autoriza o pagamento a 

título emergencial, considerando os efeitos da pandemia da Covid-19, às instituições privadas de 

educação infantil que possuam vagas contratadas com a municipalidade e dá outras 

providências”. 

Oficio nº 059/2020, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do Projeto de Lei nº 030/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no 

valor de R$400.000,00”, e do Projeto de Lei nº 031/2020, que “Autoriza o pagamento a título 

emergencial, considerando os efeitos da pandemia da Covid-19, às instituições privadas de 

educação infantil que possuam vagas contratadas com a municipalidade e dá outras 

providências”. 

Ofício nº 060/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 032/2020, que “Dispõe sobre o 

parcelamento de solo urbano do Loteamento Popular Nova Roma II, para fins de interesse 

social”. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Indicação nº 055/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal que sejam intensificadas ações de monitoramento das pessoas que testaram positivo 

para Covid-19. 
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Indicação nº 056/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que indica ao Prefeito 

Municipal que analise a possibilidade de auxiliar financeiramente, através de algum subsídio, os 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços não essenciais que necessitaram cessar o 

atendimento ao público, tendo em vista as novas normas do Governo do Estado, que decretou 

como bandeira vermelha a região da serra gaúcha, em decorrência da pandemia do Covid-19. 

Requerimento nº 037/2020, de autoria do Vereador Éverton Scarmin, 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 nº 010/2020, que “Autoriza a criação do programa de Hortas 

Comunitárias, Familiares e Escolares no Município de Flores da Cunha para cultivo de hortaliças 

e dá outras providências”. 

Requerimento nº 038/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa qual o percentual 

dos recursos da receita estimada já foi remanejado através de créditos suplementares por decretos 

executivos no ano de 2020. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS:  

E-mail do Presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que convida para participar de 

audiência pública sobre “Políticas de fomento ao turismo durante e após a pandemia da Covid-19 

– O novo normal no turismo”, por teleconferência, no dia 24 de junho de 2020, às 10:00 horas. 

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

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

Vereadores. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Primeiro Secretário! 

Nessa mesma oportunidade, eu cumprimento o Prefeito Municipal, Senhor Lídio Scortegagna; 

também, o Secretário da Fazenda, Senhor Jorge Dal Bó. Desde já, convido o Prefeito para que 

possa se fazer presente à Mesa Diretora. (Prefeito se dirige à mesa principal).  

Encerrada a leitura dos expedientes, então passamos para o 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Um cumprimento muito especial ao Prefeito Municipal Lídio Scortegagna, 

que nos acompanha nessa sessão, Secretário da Fazenda, Dal Bó, todos que estão presentes. 

Primeiramente, eu gostaria de justificar o requerimento encaminhado por mim, solicitando ao 

Prefeito Municipal que encaminhe a esta Casa qual o percentual dos recursos da receita estimada 

que já foram remanejados através de créditos suplementares por decretos executivos durante este 

ano. A grande maioria das obras, né, pra elas acontecerem no município passam por esta Casa, 

mas nós acompanhamos, sabemos de várias ações que acontecem no município e que não 

necessariamente, né, esta obra é aprovada por esta Casa, porque existe um percentual em que o 

Prefeito, me parece que é 15%, ele pode, né, autorizar por decreto, enfim, suplementar. Então 

nós gostaríamos, para acompanhar, né, essa utilização dessa porcentagem, de saber o quanto já 

foi, né, destinado, qual é a porcentagem já destinada através de decreto suplementar pelo Prefeito 

Municipal. E, também, nós estamos indicando à Secretaria da Saúde que sejam intensificadas as 

ações de monitoramento das pessoas que testam positivo pro Covid-19 no nosso município. O 

que que tem acontecido? Algumas pessoas testam positivo e, como, obviamente, né, não se pode 

divulgar o nome dessas pessoas, existem denúncias que chegam e que também não se sabe se são 

verdadeiras ou não de que pessoas que não têm algo muito grave, enfim, que estejam passando 

no seu organismo, que são assintomáticas também, mas testam positivo, elas continuam 
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circulando no meio, né, das demais pessoas da população e não fazem a quarentena, que são os 

14 dias. Então a gente está solicitando que a Secretaria da Saúde, né, acompanhe, enfim, né, 

esses casos, pra se evitar o maior contágio dessa doença no nosso município e que se mantenham 

realmente em isolamento as pessoas que testam positivo para a Covid-19, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente. Cumprimento os Colegas 

Vereadores, Vereadora, demais pessoas que nos assistem, a imprensa, na pessoa do Rouglan, do 

Coloda, Secretário Dal Bó, em especial, o Prefeito Lídio. Sejam todos bem-vindos. Eu uso esse 

espaço para defender a indicação que eu protocolei na última quinta-feira, da tarde, dia 18, com 

relação aos prejuízos que toda comunidade vem tendo com relação à pandemia, né? Então nós..., 

todos nós sabemos que vários setores tiveram que fechar seus estabelecimentos para cumprir as 

regras do nosso Governo do Estado e deixando de arrecadar. Como o Município deixou de 

arrecadar, esses empreendimentos também. Então nós temos aí o comércio em geral, as 

prestação de serviços, as escolinhas, o transporte escolar. Então todas essas empresas deixaram 

de faturar. Então, através dessa indicação, eu faço uma sugestão ao Prefeito Municipal que, de 

alguma maneira, posa ajudar, ressarcir essas empresas, essas instituições pra que elas continuem 

trabalhando no nosso município, que, lá na frente, quando elas recuperarem todo o trabalho, elas 

vão reverter em impostos de novo pro Município. Então é importante que o Município veja 

agora, nesse momento e auxilie essas entidades pra que elas consigam, de alguma maneira, 

sobreviver e passar por essa pandemia. Então por isso que eu trago essa indicação para o 

Executivo Municipal. Era isso, obrigado! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Clodo. 

Encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao 

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Desde já, passo a palavra a Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Muito boa-noite a todos! Cumprimento o 

Presidente desta Casa Legislativa, Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani; Colegas Vereadores. 

Um cumprimento especial ao Prefeito Lídio Scortegagna, que nos acompanha nessa sessão; ao 

Secretário da Fazenda Dal Bó; imprensa, funcionários da Casa, senhoras e senhores. Um dos 

assuntos que mais se ouve falar entre nós nos último..., no meio político, principalmente, né, e 

também da população em geral é a duvida da realização ou não das eleições municipais neste 

ano, devido ao momento delicado enfrentado por toda a nossa sociedade e o povo brasileiro, que 

é a pandemia da Covid-19. Na última semana, o Senado começou a debater a mudança das datas 

das eleições para 2020. O Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu transformar a sessão 

de quarta-feira, dia 17, em uma sessão de debates sobre a mudança da data das eleições 

municipais. As eleições estão marcadas para o dia 04 de outubro, mas a epidemia de Covid-19 e, 

consequentemente, o isolamento social implantado em todo país para evitar a propagação da 

doença, motivou a discussão por uma mudança de data. O adiamento será discutido com a 

Proposta de Emenda à Constituição 18/2020, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues, da 

Rede. Essa PEC será relatada pelo Senador Weverton Rocha, do PDT, que tem expectativa de 

fechar a proposta ainda nesta semana. Se houver consenso na reunião de líderes, na segunda-

feira, hoje, dia 22, ou seja, hoje, né, o texto poderá ser votado já durante esta semana. A PEC 

ainda deverá ser apreciada pela Câmara dos Deputados. A discussão sobre o tema, na sessão de 

quarta passada, ocorreu após uma reunião entre líderes do Senado e da Câmara, o Presidente do 

Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luís Roberto Barroso e, também, com a presença do 

Ministro da Corte, Edson Fachin, além de especialistas da área de saúde. Os parlamentares 

ouviram as opiniões dos especialistas, que viram na mudança de data uma possibilidade de 

garantir mais segurança para a saúde da população, bem como dos candidatos, sobretudo os mais 
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idosos. “Acho muitíssimo arriscado nós nos indispormos com o aconselhamento da ciência. Eu 

não quero ser senhor da vida e da morte das pessoas, não quero ser irresponsável para ir contra 

as recomendações que estão sendo emanadas de cientistas. Eles dizem que tem melhores 

condições com o adiamento de 45 a 60 dias”, disse o Senador Randolfe. Ainda não há uma data 

fixa para a mudança. O Senador Weverton levará em consideração opiniões de colegas 

congressistas, bem como dos ministros do TSE e dos especialistas, com quem ele voltará a 

conversar. Mas, dentre as possibilidades, na mesa, está a alteração do primeiro turno para 15 de 

novembro. Segundo relatado pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, os especialistas em 

saúde previram um achatamento da curva de contaminação apenas no mês de setembro. Braga 

destacou, no entanto, que não se discute uma prorrogação dos mandatos atuais. “Uma certeza a 

gente tem: não vamos prorrogar mandatos. Portanto, teremos eleição em 2020”. Possibilidade 

que havia sido cogitada por alguns parlamentares. Ciro Nogueira, do PP, por sua vez, defendeu a 

realização das eleições apenas no ano que vem. Para ele, a medida deverá ser mais eficaz do 

ponto de vista de saúde pública. “Não vejo muita diferença de outubro para novembro. Defendi 

que adiássemos a eleição para que não houvesse este ano. Aí sim estaríamos salvando vidas.” 

Wellington Fagundes, do PL, foi ainda mais longe, ao defender a coincidência dos mandatos do 

presidente da República e governadores com os dos prefeitos, em eleições gerais realizadas em 

2022. Que foi trazido aqui pelo Vereador Pedro, né, Sperluk? O Líder do Governo no Congresso, 

Eduardo Gomes, MDB, também defendeu discutir a coincidência de mandatos como uma 

alternativa plausível. Para ele, a alteração da data por 45 ou 60 dias, sem garantir a participação 

de todos os candidatos e eleitores, é inútil. Randolfe rebateu a ideia, afirmando que poderia 

ocorrer um questionamento no Supremo Tribunal Federal. Ele citou o Artigo 60 da Constituição, 

que afirma que uma PEC não pode interferir na periodicidade dos mandatos. “Era até mais 

barato coincidir mandatos, ter uma eleição única. Mas teríamos que passar por uma análise da 

Constituição. Alterando mandatos, estamos alterando a periodicidade do voto”. Apesar de haver 

discordância sobre a nova data das eleições, a maioria dos senadores concordou que é cada vez 

mais improvável a manutenção das eleições no dia 04 de outubro. Muitos senadores falaram de 

suas convicções pessoais, deixando claro que seus partidos ainda não se posicionaram. Assim, o 

assunto continua com mais perguntas do que respostas. Respostas que devem começar a surgir 

durante esta semana. O mais provável é que as datas de 15 de novembro para o primeiro turno e 

29 de novembro para os município que necessitam de segundo turno sejam aprovadas. Apesar de 

que, os últimos comentários ocorridos durante o dia de hoje, foi de que, se alterada as datas de 

eleição para os dias 15 e 29, teríamos que mexer na Constituição e que isso não seria possível e 

que a data do dia 04 de outubro seria confirmada. Seriam os últimos comentários do dia de hoje, 

de alguns advogados e juízes. As eleições acontecerão em moldes, no dia que for, né, em moldes 

muito diferentes que as de costume. Sem a possibilidade de aglomerações, teremos que nos 

reinventar. Como o cidadão vai ter contato com os candidatos? Como o cidadão poderá 

conversar com o seu candidato olho no olho?  Com o candidato do vereador, com o candidato a 

prefeito? E o contato cara a cara, do qual se cobra, se promete, se aperta a mão, se deixa um 

sorriso, um abraço confiante? Semana passada, se comentou aqui do Governador, né, Eduardo 

Leite, com as lives. Eu acho que o Governador Eduardo Leite já está ditando a moda que será 

seguida pelos candidatos: lives, vídeos, WhatsApp, Facebook... Ah, e as fake news! A briga entre 

o verdadeiro e o falso! O real e o imaginário! Nada fácil a campanha que se aproxima! Além das 

datas da eleição, os bastidores, em Flores da Cunha, estão movimentados. Como de costume, 

temos muita especulação sobre os nossos pré-candidatos. Partidos com reuniões internas e na 

discussão. Quem concorre a prefeito? Ciclano ou beltrano? Alguns sem opções de candidatos. 

Outros que estão concisos e afinados na escolha do nome. E alguns, ainda, aguardando para dar o 

“pulo do gato”, na esperança que uma luz os guie para a coligação que apresente as maiores 

chances de chegar ao governo. Uns com projetos para administrar o município. Outros com 

projetos para divisão dos cargos, buscando visibilidade. Como diz o gauchinho: Que momento! 

Diante desse cenário, nos últimos dias, aconteceram algumas pesquisas de intenção de voto para 

os possíveis candidatos. Não sabemos ao certo quem as encomendou, mas, definitivamente, as 
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estratégias de coligações começam a tomar corpo. E dois nomes de pré-candidatos a prefeito 

estão nessa Casa, Presidente João Paulo Tonin Carpeggiani! Pelo menos, os dois mais cotados 

nas listas, nossos Colegas Vereador Moacir Ascari, do MDB, o Fera, que não é nenhuma 

novidade o desejo que tem de governar o município e o do Vereador César Ulian, do PP, 

novidade chegando pra marcar presença nas intenções de voto. Se a disputa se confirmar, que ria 

dizer que eu desejo, de coração, aos Colegas, um bom trabalho nesses próximos cinco meses, ou 

três meses e 12 dias, se confirmarem a eleição para o dia 04 de outubro, né? Que consigam 

transmitir à população florense os projetos que estão em suas mentes para contribuir com o 

desenvolvimento de nosso município e, se não forem os Senhores os governantes eleitos, que 

seus planos possam contribuir de forma importante com a nova administração. O importante 

mesmo é deixarem as suas marcas e plantarem as suas sementes. E já são vencedores, com 

certeza! O fato dos vossos partidos endossarem os seus nomes, ou sendo alguns dos nomes que 

estão sendo endossados por eles, é porque vocês têm representatividade e potencial para estarem 

no posto que almejam. O que parece cada vez mais evidente é o cenário com quatro candidatos, 

talvez até cinco! Na pesquisa..., numa das, né, pesquisas do Facebook, intitulada Muda Flores da 

Cunha, eram seis as opções, que não dever ter sido apresentada pelo MDB, que é governo, ou, ao 

meu ver, o título deveria ser Segue Flores da Cunha! Olha o slogan pra campanha, Fera! O que é, 

como já falei em outras oportunidades, uma vitória para a democracia florense, proporcionando 

um debate maior e várias opções de escolha para os eleitores. Nos resta aguardar e acompanhar, 

né, Vereador Pedro, o desenrolar dos bastidores, o que se concretizará, de fato, no final de julho, 

que está logo aí, ou início de agosto. Enquanto isso, eu posso garantir a todos os senhores que o 

PDT vem trabalhando para ser um dos protagonistas, com força, com projeto e com apoio de sua 

base. Um forte abraço a todos! Muito obrigada, pela atenção! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Retiro, Senhor Presidente. 

 PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Desde já, então transfiro a palavra 

ao Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Como sou o último, falarei sem máscara. Boa-noite, Presidente 

João Paulo, demais Colegas Vereadores. Também, uma saudação especial, importante presença 

do nosso Prefeito Municipal. Sempre, quando necessário, se faz presente nesta Casa. Então, com 

certeza, nessa noite também de fundamental importância vossa presença. Secretário da Fazenda, 

também, Jorge Dal Bó, obrigado pela presença. Demais membros da comunidade que se fazem 

presentes aqui, sejam todos bem-vindos. Numa noite especial, onde entramos no inverno, mas a 

sensação é que estamos na primavera. Mas nem só de flores vive o nosso município, né? 

Infelizmente, gostaria de chegar aqui e falar de outros assuntos, que teria já elencados para este 

momento, mas, em razão de todas as situações que vem ocorrendo no nosso município, nas redes 

sociais, principalmente, me senti na obrigação, também, de utilizar aqui, de forma pública, a 

minha..., uma forma de esclarecer alguns pontos que, talvez, possam estar demonstrando algo 

que, na verdade, não são. Então eu preparei ali pra gente acompanhar no telão também (exibição 

de imagens através da televisão), a Nara vai me ajudar hoje, que a Rosma, infelizmente, não 

pode estar presente. Então pode passar, Nara. Então é esclarecimentos aí em relação aos recursos 

federais, da Lei Complementar 173/2020. Então, a princípio, através de uma postagem, que 

sempre faço nas minhas redes sociais, a respeito do que está acontecendo, no que estou 

envolvido, nos projetos em que tenho relatoria, faço essa divulgação nas minhas redes sociais. 

Então, a princípio, um print de uma das publicações da minha página acabou rodando em grupos 

e acabou gerando uma polêmica que acredito que todos os Vereadores e o Prefeito acredito que 

também acabou sendo questionado a respeito de tudo isso. Então eu separei para que a gente 

possa acompanhar na íntegra o que diz o texto dessa minha publicação. Então ela diz o seguinte: 

“Para informar a população, repasso aqui aonde serão investidos, pelo Prefeito Municipal, os 
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quatro milhões recebidos do Governo Federal”. Então aqui já queria deixar claro para que não 

tenha dúvidas e que ninguém faça dupla interpretação. Quem tem o poder de decidir aonde estes 

recursos vão ser investidos? É o Prefeito Municipal! Certo? É o Prefeito Municipal! O texto daí 

diz assim: “Na próxima segunda-feira”..., ou seja, essa postagem foi feita antes da votação e, 

nesse momento, até a votação, não teve nenhum comentário, nenhum compartilhamento, nada. 

Depois, agora, nos últimos dias, que ela acabou vindo à tona. “Dia 15/06, estaremos votando, em 

sessão extraordinária, a abertura de um crédito especial no orçamento do Município para o 

recebimento de quase quatro milhões do Governo Federal para amenizar os efeitos da pandemia 

do Covid-19 no município. Desse valor, R$3.560.068,00 (três milhões, quinhentos e sessenta mil 

e sessenta e oito reais) serão destinados, pelo Prefeito, para o pagamento das parcelas de julho a 

dezembro da coleta, reciclagem, transbordo e destinação final do lixo; pagamento das faturas de 

junho a dezembro da UNIMED, correspondente à parte patronal; e pagamento de parte dos 

precatórios previstos para o corrente exercício financeiro. O valor de R$445.297,00 

(quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais) serão utilizados na área da 

saúde, com pagamento de despesas com pessoal da Secretaria da Saúde, na aquisição de 

medicamentos a serem distribuídos à população, nas despesas com pessoas da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social e para aquisição de cestas básicas a serem distribuídas às 

famílias em situação de vulnerabilidade. Seguiremos acompanhando a aplicação destes 

recursos”. Ponto! O que está na minha publicação é isso. Existe algo de inverdade nisso? Vamos 

ver. Agora segue o projeto que nos foi encaminhado. Então aí vai ficar um pouquinho pequeno 

pra enxergar, mas é a classificação orçamentária, onde aqueles valores estão sendo distribuídos. 

Aí, também, vai ter as especificações com o detalhamento das destinações. E, depois, a 

explicação dos motivos. Aí onde que eu marquei este texto, é basicamente um copia e cola do 

que eu peguei pra colocar na minha publicação. E ela diz assim: “A maior parte dos recursos – 

ó, a maior parte dos recursos – (R$3.560.068,00) que serão repassados em quatro parcelas 

mensais, de utilização livre, serão utilizados da seguinte forma: a) No pagamento das parcelas 

de julho a dezembro/2020 da coleta, reciclagem, transbordo e destinação final do lixo; b) No 

pagamento das faturas de junho a dezembro/2020 da Unimed, correspondente a parte patronal; 

c) No pagamento de parte dos precatórios previsto para o corrente exercício financeiro. A outra 

parte será paga com recursos livres – código de vinculação 0001. A outra parte dos recursos, de 

valor menor (R$445.297,00) também repassados e quatro parcelas mensais, deverão ser 

utilizados em ações em saúde e assistência social, conforme determina a lei acima mencionada, 

sem, no entanto, estabelecer o quantum para cada área. Assim sendo, esses recursos serão 

utilizados da seguinte forma: a) No pagamento de despesas com pessoal da Secretaria da 

Saúde; b) No pagamento da aquisição de medicamentos a serem distribuídos a população; c) No 

pagamento de despesas com pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; d) No 

pagamento de despesa com a aquisição de cestas básicas a serem distribuídas às famílias em 

situação de vulnerabilidade”. E, também, no final, aí onde está destacado, “faz-se necessária a 

inclusão agora, viabilizado assim, a aplicação desses recursos”. Então a tramitação “em caráter 

de urgência”. Inclusive, nos corredores da Câmara, se escutava os dizeres de que tinha que 

aprovar em cinco dias, para que pudesse ser utilizado estes recursos dentro do programado. 

Confere? Acredito que seja isso. Então acredito que, no momento que ocorreu manifestações, 

utilizando o nome da Prefeitura, pronunciamentos do próprio Prefeito, eu imagino que não 

estivesse se referindo a minha postagem. Porque a gente pode ter a certeza, com base neste 

comparativo, de que, exatamente, são os mesmos textos que existem nas duas escritas. Então só 

gostaria de deixar bem claro que, quando está citado nas páginas, nas redes sociais da Prefeitura, 

“não podemos aceitar que pessoas se utilizem de meias verdades e utilizem redes sociais para 

disseminar informações erradas”, que o Senhor não esteja se referindo a minha pessoa. Só 

gostaria de deixar isso muito claro. Porque o único objetivo foi dar o destino, informar a 

população. Porque em nenhuma outra rede social, pelo menos eu percebi, essa descrição com os 

valores exatamente onde eles seriam aplicados. Isso é possível, Éverton? Nós não damos o 

parecer da Comissão de Constituição, dizendo que dizendo que é possível, que está dentro da 
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legalidade? Sim! É possível! Ele pode! Pedro, se ele quisesse investir em comprar testes os 

quatro milhões, ele poderia? Poderia. Nós poderíamos ter feito emendas, Vereadora Claudete? 

Quantas emendas já fizemos! Alguma foi atendida? E não tiro os méritos. Quem tem que dizer 

aonde vai gastar, quem está por dentro da realidade financeira do Município é Prefeito, é o 

Secretário da Fazenda! Então quem direcionou as verbas foi o Prefeito! E não tiro os méritos 

dele. Ele sabe onde que está sendo a necessidade! O gestor público é quem direciona as verbas. 

Até porque, depois, a fiscalização da aplicação destes recursos ele vai..., compete ao Ministério 

Público, ao Tribunal de Contas do Estado. Então, devido a esta verba ser tão extraordinária, 

quem irá controlar a aplicação desses recursos vai ser aí o Tribunal de Contas do Estado, que já 

manifestou que está bem em cima. Mas creio que foi obedecido todos os critérios. Então o 

Prefeito poderia sim aplicar aonde lhe “convenhasse” que fosse aplicado. Mas, aproveitando o 

tema redes sociais, eu gostaria de trazer algumas informações que também estiveram nas redes 

sociais. Então, a primeira delas, publicada no dia 15/04/2020, “Implantação de UTI em Flores da 

Cunha é inviável”. Aí então, dentro de toda a reportagem, que eu não vou ter tempo de ler, se 

coloca, por exemplo “conforme o Secretário da Saúde Vanderlei Stuani, o município tem um 

número baixo de casos que precisa de leitos de UTI e o gasto seria muito grande. Vejo que para 

o nosso município não seja viável. É necessário muito dinheiro para aquisição de equipamentos 

e mais profissionais para atuar 24 horas por dia”. Aí também vai continuando, falando sobre o 

que é necessário para as UTIs. Essa reportagem que foi produzida pelo jornal O Florense e ela 

finaliza dizendo: “Uma UTI deve existir com, pelo menos, cinco leitos em hospitais com 

capacidade para 100 ou mais leitos. A instalação com menos de cinco leitos torna-se 

impraticável e extremamente onerosa”. Então essas informações também tiradas do Hospital 

Virtual Brasileiro Unicamp. Então a matéria do jornal O Florense publicada no dia 15/04. 

Depois, também, tivemos aqui na Câmara de Vereadores, no dia 23 de abril, uma audiência 

pública, uma reunião, enfim, oito dias depois desta matéria, com os membros do COE, né, o 

Centro de Operações de Emergência, onde se manteve a mesma ideia da inviabilidade da 

implantação da UTI, inclusive uma frase destacada aqui com o pronunciamento do Doutor 

Alfredo Koppe, que é membro do COE, “hoje temos uma estrutura em condições de atender a 

todos os casos, tanto os leves, quanto os mais avançados, destacou Koppe”. Então, também, 

depois, nós tivemos nas redes sociais mais uma postagem, essa quatro dias depois, “Hospital 

Fátima e Prefeitura iniciam planejamento para implantação de UTI”. Matéria também do jornal 

O Florense. Então ela vai descrever aí várias coisas. Mas a maioria da população faz o quê? Lê o 

texto! Lê o título! E a base que se tem é daí, né? Então a gente pode pensar, ah, talvez o jornal 

possa ter interpretado de maneira equivocada e pôs um título aí que não condiz. Então, no 

mesmo dia, o próprio site da Prefeitura fala o quê? “Diretoria do hospital Fátima e Prefeitura 

iniciam planejamento para implantação de leitos de UTI”. E aí? No mesmo dia, tivemos aqui 

uma audiência da apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020, com a 

presença também do secretário e não foi comentado nada sobre as questões da UTI. Essa daí foi 

no dia 28, onde tivemos aqui o primeiro..., a reunião, a audiência pública também, onde foi 

apresentado no primeiro quadrimestre, “Município investiu 19,23% de seus recursos na área da 

saúde”. Como o Prefeito sempre disse, ele não vai deixar faltar recursos para o município. Mas 

acredito que, daqui a pouco, a forma como foi colocado isso induziu as pessoas, né? Porque, 

depois, a gene vai ver a próxima matéria, e foi ali no dia 28 que foi publicada e foi divulgado que 

viriam quatro milhões aqui pro nosso município. Então será que foi a minha publicação que 

criou essa revolta na comunidade? Ou foi essa expectativa que foi gerada, dizendo que vai 

começar a implantação da UTI, vai vim os quatro milhões e aí os recursos não foram destinados 

para esse fim. Então acredito que o que a população, talvez, estava esperando era que fosse 

resolvido este problema. Hoje nós temos pessoas que vem com suspeita, mandam pra casa 15 

dias. Não fazem o teste. E se elas não estão? Depois de 20 dias elas vão ter os sintomas de novo. 

Vão ficar mais 15 dias? Não vão fazendo. Então a população espera que sejam adquiridos testes. 

Daqui a pouco, depois, nós vamos aprovar um projeto, eu vou pedir vistas deste projeto e vou 

tentar apresentar uma emenda, para que seja direcionado os 100 mil reais que consegui com o 
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meu deputado para aquisição de testes. Acredito que tentei, ao máximo, botar aqui o meu 

esclarecimento a respeito desta questão. Espero ter sido claro. Obrigado e agradeço a atenção de 

todos! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Encerrado as inscrições para o 

Grande Expediente, então passamos ao intervalo de cinco minutos para organizarmos a pauta da 

Ordem do Dia. (Intervalo). 

ORDEM DO DIA 

Não há pauta para hoje. Portanto, encaminhamos para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final os Projetos de Lei nºs 029 e 032/2020. Não havendo pauta, então, desde já, passo 

a palavra ao Prefeito Municipal, Senhor Lídio Scortegagna para o seu pronunciamento. 

PREFEITO MUNICIPAL LÍDIO SCORTEGAGNA: Muito boa-noite a todos! 

Cumprimentar o Nobre Presidente, cumprimentar a Vereadora, Vereadores, meu Secretário da 

Fazenda, imprensa, comunidade que hoje nos prestigia aqui com sua honrosa presença. Fica..., 

estamos entre a cruz e a espada, depois dos pronunciamentos ali das eleições e o Covid. É uma 

confusão generalizada, mas, desde já, gostaria de agradecê-los. Agradecer os Vereadores pela 

postura, pelo trabalho que a gente tem conseguido desenvolver, a parceria, o Poder Executivo, o 

Poder Legislativo, as entidades empresariais, as entidades de classe, nesse momento que, muitas 

vezes, exige um pouco mais da gente. Se eu disser pra vocês que eu também não fiquei pasmo 

com algumas coisas, mas, de repente, isso sirva, Vereador César e meus queridos Vereadores, 

pra que a gente, embora se esteja sempre, Jorge Dal Bó, à disposição da comunidade, não só dos 

Vereadores, mas de toda a comunidade estamos à disposição sempre para esclarecer. Ninguém 

levanta de manhã cedo, ou sai de casa, ou fica coma família dele, pensando, Vereador Samuel, o 

que que eu vou fazer hoje pra prejudicar o Valentim. Não. Eu acho que não. Não deve ter 

nenhum cidadão, pelo menos que eu conheço, da minha proximidade, que se disponha a fazer 

isso ou algo dessa envergadura. Nós ficamos surpresos sim e hoje eu vim aqui com o objetivo 

único, específico de por alguns pingos nos is e esclarecer com todas as letras a nossa querida 

comunidade, o nosso município, que tem sido parceiro. Parceiro, todos, no combate nesse 

momento difícil em que nós estamos atravessando. Que não é um privilégio de Flores da Cunha, 

não é um privilégio do Rio Grande do Sul e não é um privilégio do Brasil, é uma questão 

mundial, que as consequências e os erros e acertos só poderão ser discutidos, Clodo, daqui 

alguns anos. Hoje, o epicentro, que se falava que ia ser na metade do mês passado, que não ia, 

enfim, todos os dias existe um diagnóstico e uma mudança diferenciando dos fatores. E é 

oportuno nós levarmos as informações e eu optei em vir aqui porque nunca me escondi e, até 

pouco tempo atrás, eu dizia que nem portas tinha lá, até porque nós estávamos reformando, 

estávamos sem porta. Por isso que a clareza, o detalhamento dos fatos ele é importante. Quando 

nós começamos acompanhar as notícias, de forma..., através da imprensa e hoje, também, se nós 

ficarmos conectados na imprensa, eu acredito que muitos vão..., quase que não sabe mais se 

levanta ou se fica direto na cama e é importante, às vezes, desconectar um pouco para nós não 

perdermos, enfim, a nossa razão, não perdermos, enfim, o senso de podermos tomar decisões 

certas. Nós começamos acompanhar e pareci de que o mundo estaria com os dias contados, de 

tamanha e quantidade de informações que acabavam vindo para os gestores, especulações, fake 

news, Claudete, você tem razão, nós vamos entrar num processo eleitoral, que é tenebroso e é 

muito ruim quando se usa, sempre condeno todo e qualquer tipo de informação que ele venha 

prejudicar e não auxiliar a nossa sociedade. No mês de março, começamos ainda umas tratativas, 

logo em seguida, no mês de janeiro, fevereiro, nós tínhamos algumas ações e reuniões entre 

prefeitos, que acompanhávamos o desenvolvimento do tal do coronavírus no mundo, 

acompanhávamos a China, acompanhávamos outros países e o alastramento dele e que era 

inevitável ele chegar em Flores da Cunha. Era inevitável. Como o cancelamento por parte do 

Governo do Estado, que tomou a primeira atitude lá em 16 de março, na metade do mês de 

março, que houve a suspenção das aulas, naquele momento por 15 dias, depois por mais 30, 
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enfim ele foi cedendo as..., os protocolos e, talvez, muitos que hoje condenam o formato que ele 

fez de suspenção de aula eu imagino e gostaria de deixar uma pergunta pra vocês, meus queridos 

Vereadores e comunidade. Se tivesse suspenso ou suspendido as aulas direto lá naquele período, 

feito a suspensão das aulas lá naquele período, se já provocou um estresse grande na comunidade 

30, 15 dias, 30 dias? Vocês imaginaram se ele tivesse feito a suspensão por 100 dias direto? Ia 

virar uma guerra! Ia virar uma guerra no estado, assim como vira guerra qualquer tipo de 

informação e acabam distorcendo os fatos. Nós, a partir de março, mais precisamente no dia 18 

e, depois, no dia 21, já fizemos e tomamos várias medidas no município de Flores da Cunha. 

Independente, e naquele momento, está aqui o meu Secretário da Fazenda, quando sentamos 

naquele período lá, ninguém nem sabia, Vereador César, se vinha quatro milhões, se vinha um 

milhão, se não vinha nenhum milhão, se não vinha nada, tanto é que, naquele momento, a 

própria comunidade se mobilizou e começou a fazer o trabalho necessário para que a gente 

pudesse estar aqui, hoje, mostrando para vocês. Nesse meio tempo, quais as atitudes que a gente 

tomou: primeiro lugar, a primeira, a primeira de todas elas, sentar com a equipe da Secretaria da 

Saúde e ver quais as medidas deveriam ser adotadas para que a gente pudesse garantir a 

integridade dos nossos servidores públicos, que estão lá na linha de frente trabalhando. Naquele 

primeiro momento, por se aproximar uma vacinação, foi antecipada a da gripe, se decidiu e se 

optou por montar espaços diferenciados para poder atender a toda a comunidade, bem como, 

disponibilizados ao hospital um lonão com o mesmo objetivo, até que nós não vislumbrássemos 

uma outra alternativa, que foi instalado, naquela época lá, também no hospital, poucos dias atrás. 

Como os fatos eles mudam todos os dias se torna um tanto quanto difícil planejar e alguém 

poderia, se me dissesse, hoje, no mês de julho vai acontecer isso, eu ficaria muito feliz que 

pudesse me dizer. Se tomou aquelas atitudes com a equipe da Secretaria da Saúde e, a segunda 

medida que tomamos, foi fazer uma reunião com a direção do hospital Fátima de Flores da 

Cunha para ver o que que nós precisávamos disponibilizar para não faltar nenhum tipo de 

atendimento, seja ele na área da saúde das pessoas, bem como para manter a equipe do hospital 

Fátima toda ela atuante, não contaminando a ninguém. Fizemos várias ligações naquela 

oportunidade para ver da disponibilidade de leitos de UTI, contatos com hospitais particulares, 

vendo a cotação de preço de leitos de UTI, para nós podermos atender toda a nossa comunidade. 

Essas foram as primeiras ações, porque a pandemia, o ciclo, o epicentro ia ser na metade do mês 

de abril, depois ele passou para a metade do mês de maio, agora eles estão falando que ele vai ser 

em julho, alguns pessimistas dizem que a gente vai passar, virar todo o ano nesses moldes. 

Portanto, tudo o que a gente afirmar hoje, talvez, amanhã, mude a rotina. Daquele momento, 

quando nós conseguimos vislumbrar de ter alguma luz, existia uma projeção de diminuição na 

arrecadação de recursos do caixa da Prefeitura, que não é diferente, o caixa da Prefeitura, sempre 

digo a todos os cidadãos, ele não é diferente da nossa família, só que os recursos da Prefeitura 

nós precisamos esclarecer a todo a comunidade, mas as prioridades não deixam de ser as 

mesmas. Portanto, lá em março, sentamos eu, o meu Secretário da Fazenda, Secretário de 

Planejamento, vários secretários que puderam acompanhar e a gente precisava tomar uma 

decisão. Naquele momento, nós tínhamos que decidir em garantir os recursos para a saúde e, 

para isso, nós precisávamos tirar alguma obra e já definir o que não iria ser feito com os recursos 

que o Município já tinha em caixa, inclusive, recursos esses que sempre quero ressaltar, faço jus 

as palavras do meu Vice-Prefeito Almir Zanin, Prefeito, se nós temos hoje e a minha equipe de 

trabalho, se hoje nós temos dinheiro em caixa, é porque nós fizemos gestão. E nós tínhamos os 

recursos, um superávit financeiro bom, considerável para fazer todas as ações que nós tínhamos 

nos propondo, nós estávamos..., tínhamos proposto ainda no início do ano. Para isso, nós, tendo 

uma projeção de diminuição de receita, que os otimistas diziam que ela ia baixar 5%, meu 

Secretário, e os pessimistas ainda afirmam que nós vamos ter uma perda de 25% na receita do 

Município de Flores da Cunha. Outra medida, Vereador Clodo, que nós adotamos e que atinge a 

todos os munícipes, foi a..., prorrogamos o prazo para o pagamento do IPTU, em cota única ou 

ela financiada, em 90 dias, o ISS, que esse todo e qualquer cidadão ele acaba se beneficiando. A 

partir dessa projeção, com os recursos que nós tínhamos, com a projeção do nosso orçamento em 
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131 milhões e 755 mil, nós sabíamos que, se tivesse 5%, diminuiríamos em torno de seis milhões 

e meio a receita que nós iríamos ter nos próximos meses ou até o final do ano. Com o 

pessimismo, nós ultrapassaríamos a tudo isso e inviabilizaria não só a Administração de Flores 

da Cunha, que nós podemos comemorar que temos uma saúde financeira muito boa, graças ao 

trabalho, a dedicação de toda a nossa comunidade e desse Poder Legislativo. Por isso, diante 

daquilo, sacrificamos, e fui claro, todos os recursos que nós estaríamos investindo na avenida 25 

de Julho, na reformulação, nós estaríamos disponibilizando para que a gente fizesse esse 

enfrentamento, que não se sabe em que estágio nós estamos. Muito bem. A partir disso, começou 

um trabalho, nós destinamos recursos ao hospital Fátima, destinamos recursos para a aquisição e 

EPIs para a Secretaria da Saúde, compramos as cestas básicas para atender a toda a nossa 

comunidade, da qual, inclusive, está à disposição todos os dados da nossa equipe do CRAS, que 

tem feito um excelente trabalho, projetando até hoje um incremento de recursos do caixa da 

Prefeitura, meus querido Vereadores, de R$2.733.915,00 (dois milhões, setecentos e trinta e três 

mil, novecentos e quinze reais). Essas informações elas são importantes! Dois milhões na área da 

saúde. Sem falarmos que nós encaminhamos, agora, à Câmara aqui, projeto que deve ser 

discutido, e eu quero dizer a todos vocês Vereadores que eu fui vereador nesta Casa e todos as 

dúvidas devem ser esclarecidas, Vereador Fera. Todas elas precisam ser esclarecidas. Se é 

preciso pedir vistas do projeto, sentar com o Prefeito, sentar como Secretário, sentar com quem 

quer que seja, o vereador ele jamais pode sair desta..., naquela porta com alguma dúvida! Ele tem 

o direito, ele deve explicações à comunidade! Ele tem o direito em saber a verdade e, depois 

disso, expor a toda a comunidade o que é certo, o que é errado. Quer ser contra ou quer ser a 

favor, o voto é do vereador, ele foi eleito pra isso, mas a verdade ele precisa saber. Até hoje, 

esses recursos na área da saúde, falei, são R$2.733.000,00 (dois milhões, setecentos e trinta e três 

mil reais). A redução prevista, e a gente poderia soltar foguetes de alegria, o que me entristece e 

o que me deixa preocupado, o que me fez perder sono, o que me fez sentar com meus secretários, 

chamar as equipes de trabalho é que a gente não sabe projetar ainda o futuro. Aliás, disse antes, 

alguém aqui dentro poderia me dar a informação exata se a gente vai perder só 8% na nossa 

receita? Ou seja, R$10.229.000,00 (dez milhões, duzentos e vinte e nove mil reais)? Que é o que 

nós estamos trabalhando, pelas últimas expectativas que nos passaram da Secretaria da Fazenda 

do Estado, que muda todos os dias, que, com a mudança de coloração da bandeira, atrapalha e 

atravanca toda a nossa economia? Se alguém puder me dizer, eu ficaria muito grato. Tenho uma 

pessoa do meu lado, que é o Jorge Dal Bó, que foi muito feliz. Assim, ó, tenho muito orgulho, de 

todos vocês Vereadores, mas tenho orgulho muito maior de todos os meus secretário que tenho 

do lado e do Secretário da Fazenda, que, quando chegou e teve a destinação, e esses recursos, 

que, depois de 60, 70 dias, o Governo Federal, e demorou 30 dias, e ele deve ter os motivos dele, 

não é o Prefeito de Flores que vai julgar o Governo Federal, embora eu tenho uma posição clara 

quanto a esse governo que se instalou, mas não vem ao caso aqui a nossa, o que eu penso ou 

deixo de pensar. Foi muito feliz o Jorge! Porque, com toda a experiência, toda a dedicação, todo 

o empenho e todo o zelo que tem com o dinheiro público, nós..., o que é que nós projetamos, se 

nós tiramos, até aquele momento nós tínhamos tirado um milhão e meio já para a saúde. Nós 

modificamos, com o apoio de vocês, Vereadores, tiramos os recursos advindos dos recursos 

oriundo das..., dos royalties do petróleo do Pré-sal. Jogamos na comunidade do Carmo, porque a 

obra estava iniciado, nós já tínhamos gasto mais de milhão e pouco naquele momento, quando 

tínhamos que decidir os quatro milhões do Governo Federal. E esse recurso ele vem como 

recurso livre. E é verdade sim. Quais são os pontos básicos do projeto de lei que foi feito e todos 

os prefeitos estavam trabalhando. Nós trabalhamos em três linhas que continuam e continuamos, 

algumas delas a gente obteve êxito e outras não. A primeira, era o apoio financeiro que nós 

conseguimos, em parte, porque, de quatro milhões que ele encaminhou, a primeira parcela que a 

gente recebeu, ele já deduziu uma do FPM, que por direito ia ser nosso. Portanto, se nós fizermos 

uma avaliação, nós vamos deixar, vamos receber a menos, isso se houverem os repasses, um 

milhão e cento e noventa e quatro de FPM e, pela projeção, três milhões e trezentos mil de ICM, 

que o Município não vai receber. Isso já é certo. Poderá aumentar esses valores. Por isso que 



 

Anais 2.577, da Sessão Ordinária do dia 22 de junho de 2020. 11 

essa projeção é em cima dos dados que nós..., a gente tem hoje. Por isso nós pedíamos ao 

Governo Federal, através da Amesne, da Famurs, da CNM, de que houvesse o apoio financeiro 

para os municípios para mitigar, para amenizar, só no município de Flores da Cunha, se nós não 

tivéssemos o superávit financeiro que nós tivemos e se nós não tivéssemos isso, nós poderíamos 

estar parando alguma atividade hoje, já agora. Mas, na época, se pedia o auxílio financeiro, o não 

pagamento dos precatórios para o ano de 2020, bem como a utilização de parte do regime de 

previdência própria parcela autônoma. Duas coisas os municípios ganharam, ou seja, o apoio 

financeiro, com a dedução de uma parte do FPM, que ele já tirou no FPM nosso pra poder dar 

poder dar pra gente de volta, pegou com uma mão daqui, ele reduziu e deu um milhão aqui no 

fundo, ali ele não trocou, ele trocou seis por meia dúzia. O pagamento dos precatórios, que nós..., 

o Município foi condenado, ele vetou e ele autorizou o não pagamento por parte dos municípios 

da parte patronal, ou seja, a alíquota complementar, que nós pagamos, hoje, em torno de, não é 

em torno, é 20.08%, o que corresponde a 457 mil reais por mês. Isso, em caso de uma 

calamidade extrema, se o Município precisar utilizar de recursos para a compra de leitos de UTI, 

para a compra de serviços, para qualquer tipo de compra, nós podemos abrir mão disso, com 

autorização da Câmara, e utilizar para fazer frente à pandemia, que eu espero sim, que eu não 

precise usar! Além disso, nós poderíamos, Vereadores, enviar projeto ou negociar com a Caixa 

Econômica Federal para não pagar a dívida do financiamento que a gente tem. Mas nós optamos 

em continuar pagando tudo religiosamente em dia, para não postergar lá no futuro. Dessas três 

medidas, disse para vocês que nós conseguimos, através do nosso trabalho, conseguimos duas, e 

o repasse de recursos financeiro acabou se concretizando e vindo para o Município de Flores da 

Cunha. Quando nós sentamos lá para decidir e definir em que áreas nós deveríamos investir os 

recursos, eu quero ser mas muito transparente! Se nós já havíamos aportado mais, até hoje, que 

são dois milhões, setecentos e trinta e três mil reais para a saúde, se nós já garantimos todos os 

outros serviços antes mesmo de termos as atividades ou a confirmação do auxílio financeiro por 

parte do Governo Federal, o que é que um bom gestor, o que é que um pai da família, de família 

faria com todos os seus filhos? Primeiro, tu garante alimentação, a saúde, a escola. Qual que são 

as outras coisas que nós precisávamos ver? Não tem como não pagar os precatórios! O 

Município precisa pagar os precatórios! E nós optamos em utilizar esses recursos para pagar os 

precatórios, que dão em torno de seiscentos e alguma coisa, no projeto o valor ele não está 

corrigido, porque nós temos os valores e precisamos atualizar. Deve ser quinhentos e alguma 

coisa, perto de seiscentos mil. Qual é o outro serviço que se o Prefeito Municipal, a equipe de 

Governo, os Vereadores, amanhã de manhã não tiver recurso, o que é que eu posso parar? Eu 

posso ir lá na Secretaria de Obras, pegar a chave do trator de esteira, parar o serviço. Eu não 

tenho dinheiro pra ir pra frente com as obras, para-se o serviço. Eu posso parar a patrola, a 

motoniveladora, não fazer o patrolamento de uma estrada. Eu posso suspender a obra 25 de 

Julho, que é um, assim, é um, era um sonho nosso, da nossa Administração realizar essa reforma. 

Agora, eu não posso é deixar no futuro ou não sei até quando, jamais eu poderia deixar o lixo na 

rua. Por isso que nós optamos em destinar os recursos para a coleta do lixo. Ah, Prefeito! Mas o 

senhor poderia sim, ter destinado ao hospital Fátima e aí entra a questão da UTI. É bem 

lembrado da UTI, muito bem lembrado! Ou na aquisição de testes. A Secretaria da Saúde de 

Flores da Cunha ela tem testes sobrando. A Secretaria da Saúde de Flores, o hospital Nossa 

Senhora de Fátima tem todos os recursos necessários. A babaquice e o que está se fazendo de 

errado neste país, que não é o Presidente da República que tem que ir numa rede nacional e dizer 

que tem que usar a cloroquina; não é o Governador do Estado que tem que ficar dando 

explicação de isolamento social; não é o Prefeito Lídio Scortegagna que vai dizer, faz o teste pro 

Vereador Éverton Scarmin. Quem tem o poder e deve fazer isso são os médicos, os profissionais. 

Há poucos dias, Vereadora Claudete, me pediram qual é que é a sua posição quanto às eleições, 

Prefeito. Respondi, o meu mandato é pra 31 de dezembro de 2020, se assim o bom Deus me 

permitir e não tiver nenhum problema no meio. Quem tem que definir se é viável ou se não é 

viável não é o Presidente do Supremo, não é o Presidente da República! Nós temos bons técnicos 

que podem decidir isso, assim como tenho o melhor técnico de Secretário da Fazenda, que 
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decidiu e teve a visão! Primeiro, de alocar os recursos necessários para que não faltasse uma 

aspirina no Centro de Saúde para atender a todos, para que não faltasse um equipamento 

necessário para o hospital Nossa Senhora de Fátima, para que nenhum cidadão de Flores da 

Cunha fique sem um leito de UTI quando necessário! E a reunião, todas as reportagens aquelas 

publicadas pela imprensa não são de nossa responsabilidade! Mas cansados e talvez de tanto 

ouvir a pressão, tantos os médicos quanto à equipe da Secretaria da Saúde, quanto vocês 

Vereadores, que eu acredito e vou sugerir, meu Caro Presidente, que nas próximas reuniões se 

inclua um membro do Poder Legislativo para que acompanhe, fui procurado pelo hospital Nossa 

Senhora de Fátima, com o intuito de começar a discussão para a implantação de uma UTI. Hoje 

nós temos a Universidade de Caxias do Sul, da qual o reitor se mostrou prontamente atencioso e 

nós estamos querendo comprar um tipo de estudo, ou seja, um projeto para ver a viabilidade ou 

não. Tudo que se falar é prematuro! O nosso trabalho que foi feito, a diretoria do hospital, com o 

corpo técnico, a direção, procurou e ligou, a Andréia ligou pro Prefeito e disse, nós precisamos 

conversar sobre a UTI, qual que é o pensamento do Município. Eu disse, e digo mais pra vocês, 

ela disse, Prefeito, qual é que é a tua disponibilidade. Respondi naquela hora, eu disse, podem 

confirmar com ela. A disponibilidade minha ela se adapta ao teu horário, Andréia, aos 

profissionais médicos que você precisa ter junto com a gente. Eu sou um cidadão, trabalhador de 

Flores da Cunha, sou o Prefeito, então o horário que você entender que fica bom, venham que a 

gente discute. E a partir disso, a gente sentou, montou um cronograma. Agora tem algumas 

assessorias trabalhando pra quê? Pra chegar pra toda a comunidade de Flores da Cunha com 

clareza, com números! Se eu quiser fazer uma pavimentação asfáltica, eu chamo um engenheiro 

e ele me faz o relatório, ele me diz, Prefeito, se gasta isso. Aí depois, eu chamo o contador, vejo 

da disponibilidade de dinheiro. Hoje todo e qualquer cidadão que falar da UTI de Flores da 

Cunha, que ela é viável, que ela é inviável, que ela é isso, que ela é aquilo, não tem 

embasamento técnico. O que nós sabemos que pra manter um médico, um médico, que não é um 

médico intensivista, é um médico que nós estamos pagando que faz mais do que o intensivista, 

ele é, ele é o médico que consulta, que atende, que acompanha o paciente, o Município 

desembolsa 145 mil reais por mês, autorizados por essa Câmara aqui e que está funcionando 

muito bem. Se nós partirmos para uma UTI, eu não sei o número de profissionais, mas precisa 

um médico intensivista, um médico, um nefro, uma fisioterapeuta, um, eu não sei o número de 

profissionais! Vocês poderiam me perguntar, o senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor de ter 

os dados e depois formar a opinião. O Município pode, pode ter? Poderá vir a ter! Não tenho 

nenhuma dúvida! É pra isso que a gente está sentando e nós fizemos várias reuniões. Dado esses 

números, eu gostaria de dizer a vocês, com muita transparência como sempre fiz, de que o nosso 

trabalho ele tem um único objetivo, é fazer o melhor para toda a comunidade. Se as informações 

elas foram repassadas à comunidade, César, e foram distorcidas, cabe a nós sim, tomarmos as 

rédeas e mostrarmos de volta pra nossa comunidade o que é certo, o que está certo e o que está 

errado, o que a gente fez e o que a gente não fez. Com recurso, com o meu dinheiro, eu faço 

exatamente aquilo que eu tiver vontade. Com o dinheiro público, a gente sempre usou e sempre 

vai usar da transparência. Os testes em que o Senhor falou, vi que vai pedir vistas, deve estar no 

projeto para aquisição. Nós tivemos um problema com o Governo do Estado, Governo esse que 

mudou as regras no meio do caminho, que ele acaba, mudou o decreto numa quinta-feira os 

critérios de avaliação do decreto da cor das bandeiras, o que talvez é importante até que se diga. 

No sábado de noite, nós fizemos a primeira reunião virtual com todos os prefeitos. No domingo, 

na parte da tarde, nós estávamos reunidos entre nós prefeitos para ver as alternativas. Na segunda 

e na terça, e foi uma briga muito grande, por quê? Porque nós entendemos que a nossa 

comunidade ela está preparada e que nós precisamos estar na linha de frente para todos os 

esclarecimentos. Com isso, meus queridos Vereadores, eu quero agradecer a vocês, pela 

oportunidade, pelo momento que estão nos dando aqui, de dizer a clareza de nós podermos 

manter as coisas transparentes, que a nossa comunidade seja informada de uma forma muito 

simples, mas de forma clara, pra que não se façam nenhuma distorção. Então hoje, o Município 

tem, os dados de hoje, pode ser que o mês que vem o Secretário da Fazenda, a gente esteja aqui 
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repicando outros dados, dando outras informações! Hoje, o Município vai arrecadar de 131 para 

121 milhões. Nós vamos, nós vamos, já investimos três, quase que três milhões a mais na área da 

saúde. Nós vamos perder de FPM, já perdemos mais, quase um milhão e duzentos. Nós vamos 

deixar de arrecadar de ICM, isso se o estado ficar nas bandeiras que ele está! Se trocar a 

coloração das bandeiras, vai piorar, meus queridos Vereadores! Essa é a nossa realidade! Por 

isso todos esses números eles estão à disposição. Mas mais do que estarem à disposição, eu estou 

à disposição, meu Secretário da Fazenda, vi que você manteve várias vezes contato com ele, 

Vereador César. Porém, todavia, disse à Vereadora Claudete outro dia, de um projeto aprovado 

nesta Casa sobre uma lista de divulgação das pessoas que estão inscritas no programa 

habitacional, para que ela seja divulgada e divulgada plenamente. Eu gostaria! E faço um apelo 

até pelas pessoas que conheço todos vocês, que vocês procurem as informações antes das 

votações. Estou à disposição, a nossa equipe está à disposição inclusive para aprimorar os 

projetos! E aí, com a informação certa, nós mostramos o que estou falando hoje à comunidade. E 

sempre vou me colocar à disposição para que vocês possam redimir todas as dúvidas de vocês. 

Nós estamos falando um pouco sobre o próximo projeto que vocês estarão votando, 

encaminhamos inclusive em caráter de urgência, disse antes, todas as dúvidas devem ser 

esclarecidas. Falei antes para os Vereadores, vou falar novamente pra vocês, todas elas precisam 

ser esclarecidas. São 60 dias, são várias semanas de trabalho! São tomadas de decisões que para 

não serem incertas é preciso amadurecê-las. Mas vocês têm todo o direito de fazer todos os 

questionamentos possíveis. Esse do auxílio às escolas que nós estamos fazendo, é ali, ninguém 

sabia, ninguém contabilizou isso, meu Caro Éverton, meu Presidente. Nós não recebemos o 

serviço e estamos fazendo, pra que a gente não venha a ter problemas no futuro. Dos recursos 

que estão vindo das emendas dos nossos deputados e a parceria do trabalho de todos, também 

serão utilizados da melhor forma. E sempre quero dizer a vocês, temos uma proposição, temos 

uma válvula de escape, que em caso de faltar recursos, que volto a afirmar mais uma vez a todos 

vocês e a toda a comunidade, não faltará recursos, não faltará recursos para nenhum tipo de 

atividade, que eu, minha equipe, nosso governo julga essencial. E esses que a gente alocou, esses 

recursos eles são de fundamental importância pra que a gente mantenha todos os serviços. E 

sempre, eu, o Secretário da Fazenda, o Secretário da Administração, a nossa equipe, se tiverem 

alguma dúvida, todos sabem o número do meu celular, podem fazer o contato que a gente está à 

disposição. E mais uma vez, agradecer a você, estou à disposição também se ficou alguma 

dúvida, alguma, tivemos a primeira vítima, primeira vítima fatal, se nós observarmos, em outros 

municípios já tiveram antes. Alguém, e as proposições às vezes a gente precisa filtrar, alguém 

faz série, uma série de colocações e nós precisamos filtrar tudo isso, estarmos conscientes, no 

caminho certo e fazer as coisas, que elas possam ser para o melhor. E é isso que nós não 

mediremos nenhum tipo de esforço para que a gente possa prosseguir. E quem sabe, nos 

próximos dias, estarmos reunidos de uma forma diferente, sem o uso da máscara, mais à vontade, 

para podermos comemorar esses números. A minha posição, se hoje nós tivéssemos apenas 

esses, isso que eu falei, nós tivéssemos perdido ou deixado de arrecadar só esses recursos e 

parássemos e tivéssemos cessado a pandemia agora, em Flores da Cunha, ficaria muito feliz. 

Mas tenho a grande preocupação e espero contar com o apoio de todos vocês, para que possíveis 

e outras eventuais decisões como devem ser tomadas, nós teríamos o apoio, como sempre 

tivemos, deste Poder Legislativo. Muito obrigado!   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Senhor Prefeito, 

pelos esclarecimentos e pela lucidez em tirar muitas de nossas dúvidas. Certamente é bastante 

pertinente a sua vinda na noite de hoje, nesse momento, nesta Casa. Seja sempre bem-vindo para 

que possamos discutir projetos pelo bem-estar da nossa população. Encerrado então a Ordem do 

Dia, passamos às  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Pedro Sperluk. 
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VEREADOR PEDRO SPERLUK: Boa noite, Senhor Presidente, Senhor Prefeito, os Colegas 

Vereador, Vereadora, aos demais que nos prestigia esta noite; Dal Bó, a imprensa, pessoal ali do 

PSD, meu boa noite a todos. Eu, eu gostaria de, de fazer até aqui uma pergunta, assim como veio 

esse projeto aqui pra Câmara do, das verbas pro colégio, eu fiz um, uma indicação há poucos 

dias atrás, também parecida com essa do Senhor Prefeito, que era pra disponibilizar 50% que 

fosse pros transportes público, que também não tem mais o que fazer, inclusive o transporte 

urbano não tem como sobreviver mais. O povo parou, né? E eles não têm como dar a volta, 

assim como as escolinha também não tem, né? Os transportes público estão afogado, eles não 

têm nem mais condição de trabalhar. Então não sei, não cabe a mim decidir isso, né, eu acharia 

que também seria muito importante nós olhar pra esse pessoal, né, Prefeito, que também estão 

transportando os nossos estudante, que estão, estão lutando, mas estão respirando só no, né, nos 

limite já. Então eu gostaria também que fosse revisto, né, esta parte aí. No entanto era isso aí, 

Senhor Presidente. Meu boa noite a todos!  

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

Com a palavra Vereador Moacir Ascari.   

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores; cumprimentar o 

Prefeito, Prefeito Lídio; Secretário Jorge Dal Bó, a imprensa, pessoas, partidos diversos aqui, na 

noite de hoje; Bertin, a família, né; Salvador. Na verdade, durante a semana, nós fizemos uma 

ação também que enviamos ao Governador, né, na quinta-feira, aquele ofício solicitando a troca 

da bandeira, que mudou-se os critérios na quinta-feira anterior, né, uma semana depois 

estávamos aí, e isso prejudica muito o nosso comércio, o nosso comércio, a nossa indústria. 

Então fica uma semana, volta atrás, volta hoje e amanhã já começa normal, e aí fica uma 

insegurança pra quem trabalha, pra quem administra, né, e pro dono da, da própria empresa, né? 

E nós vimos também a irresponsabilidade do nosso Governador, né, que eu digo assim porque eu 

também, nosso partido faz parte da base do Governo. Cobrei dos deputados estaduais que estão 

aí, né, cobrei muito sobre a nossa troca de bandeira da região aqui, e que nós estávamos fazendo 

a nossa parte, o Município de Flores da Cunha estava fazendo a sua parte. E deixou uma 

empresa, ali em Gravataí, o Mercado Livre, né, queria se instalar ali o centro de distribuição do 

Mercado Livre em Gravataí, com geração de centenas de empregos, né, num momento delicado 

desses e ele não ficou sabendo que a empresa já tinha decidido ir pra Santa Catarina, por não ser 

sequer atendida nos pleitos. E hoje, os deputados estão em Porto Alegre hoje, que saiu no fim de 

semana, estão lá pra tentar reverter. E ele disse que momento algum vai conseguir reverter isso. 

Então isso eu acho que é muita mídia! É de manhã, meio-dia e noite, querendo trocar a bandeira 

aqui, querendo prejudicar o comércio e ele esquece o mais importante, que é conduzir o Estado 

do Rio Grande do Sul. Então fica difícil, né, pra qualquer empresário. Hoje, se tu quer desejar o 

mal pra alguém, diz assim, abra uma empresa no Brasil, que é a pior coisa que tu está fazendo, 

desejando pro cara! Abre e depois consegue sobreviver com uma empresa dentro do estado do 

Rio Grande do Sul, né? Eu acho que isso é fundamental. Quanto às explicações, Prefeito, eu sou 

sabedor de tudo que está sendo feito. As audiências públicas foram executadas, foram feitas 

nessa Casa, eu acho que qualquer dúvida que se tem nós temos a autoridade e a autonomia de 

convocar o secretário de qual seja a pasta, pra vim dar os esclarecimentos necessários, então fica 

aqui a dica, né? Eu acho que o Senhor tem que voltar mais vezes aqui. Surgiu um problema, vem 

aqui, senta, vamos dialogar, que isso é importante. Aí fica a transparência e não fica aquele 

“disse que não disse”, “ah, eu ouvi falar”, eu acho que fica, dessa forma fica mais harmônica das 

decisões do Município, da Câmara de Vereadores e nós principalmente que estamos à frente. 

Muito obrigado!    

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

Com a palavra Vereadora Claudete Gaio Conte.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que ainda nos prestigiam. A proximidade das eleições faz com que o clima 
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esquente um pouco aqui nessa Casa, isso é muito bom! Brincava com o Vereador Ademir Barp, 

que hoje nem se manifestou, Vereador Ademir, que no final do ano passado, acho que foi, ou no 

início desse ano, não me lembro bem, que existiam as estacas, né, que marcavam algumas obras 

asfálticas, que tinham apodrecido porque tinham sido marcadas há alguns anos atrás. E agora, 

fico muito feliz, porque em alguns locais as estacas estão voltando. Falava da, lá da Granja São 

Mateus, do Carvalho, tua terra natal; falava do Machu Picchu, né, que é o Mato Perso, nosso 

querido Mato Perso, e hoje, a gente traz e veio a notícia, todos devem ter recebido, do 

informativo da Prefeitura, né, o primeiro, o primeiro item listado aqui é a comunidade de Santa 

Juliana, que a gente tem uma obra, uma base sendo colocada aí, pra 500 metros, em direção à 

Vila Pandolfo, que é muito esperada há quatro anos, né, Senhor Prefeito, o Senhor sabe bem 

disso. E na época, se esperava um pedacinho de Santa Juliana em direção à Flores da Cunha, que 

não aconteceu. Agora tem, se os senhores têm, estão lembrados de um vídeo que trouxe aqui, da 

família Dalla Rosa, que o seu Jaudir Dalla Rosa puxava as carretas com o seu próprio trator. Ele 

também está bem, bem motivado para que saia a obra dele, inclusive está juntando recurso aí, 

porque disse que lá no Turismo tem 90 mil pra estrada dele, enfim, nós estamos aguardando. 

Tudo que vem em benefício à comunidade, que seja no Mato Perso, que seja em qualquer 

comunidade, qualquer bairro nós estaremos é apoiando e aprovando. Com relação aos quatro 

milhões, eles foram realmente polêmicos. Numa reunião que tivemos dentro do nosso partido, 

vou, né, trazer aqui uma, uma situação que nós vivemos, e um dos nossos filiados nos cobrou, 

como é que o Prefeito gasta o dinheiro da Covid no lixo, ou joga o dinheiro da Covid no lixo. 

Era assim o comentário. Bom, como uma opositora consciente que sou, eu expliquei na realidade 

o que, o que tinha, o que aconteceu e o projeto de lei que inclusive tinha sido aprovado por 

todos. Mas de certa forma, se criou dentro da comunidade, porque quando a comunidade entende 

de um jeito, criam-se comentários que foram tanto negativos pro governo ou como pro próprio 

Vereador César, que colocou aqui esta situação. E que depois, num comentário, enfim, na..., na 

manifestação pública do Prefeito na rádio e que depois circulou no Face novamente, é de que era 

diretamente pro Vereador, né, aquela colocação, enfim, ficou uma situação difícil. Isso aí nos 

remete à o quê?  Nós estamos próximos de uma campanha eleitoral e a gente falava em fake 

news, mas são fake news, são comentários, são assuntos e situações que a população muitas 

vezes não entende e acaba levando adiante. Então foi muito importante hoje, penso, que o 

esclarecimento do Vereador César Ulian e do esclarecimento do Prefeito Lídio Scortegagna 

(Interferência do Presidente: Para finalizar, Vereadora!), com relação aos quatro milhões. E 

continuo na sequência.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado. Com a palavra Vereador 

Éverton Scarmin.  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, saudação 

especial ao Prefeito Lídio Scortegagna, Secretário da Fazenda Jorge Dal Bó, as pessoas que nos 

prestigiam na noite de hoje. Primeiramente quero agradecer e sempre de forma muito 

transparente e clara, né, a fala do Prefeito na noite de hoje, né? E desse, a ideia, é dessa forma, 

Prefeito, que se conduz o Município e a gente sabe isso, né, por isso que foi reeleito, está a mais, 

completando seus oito anos de mandato. Então quando a gente fala de redes sociais, por muitas 

vezes já falamos nesta Casa, sempre temos o cérebro ponta de dedo, essa é a palavra que eu 

sempre utilizo aqui, né? Todo mundo sabe dar o pitaco. Lá eles sabem tudo, conhecem tudo do 

jeito deles. Mas como diz o Vereador César, eles leem só o título, né? Não vão buscar a 

informação correta, não vão, né, solicitar a quem possa ter esta, essa informação e assim vão 

comentando e vira esse furdunço que virou nos últimos dias nas redes sociais principalmente 

com relação a esse, esses recursos oriundos do Governo Federal para auxílio aos, ao Município, 

né, devido à pandemia. Mas novamente, Prefeito, né, parabenizo o Executivo. Jorge Dal Bó, 

sabemos da sua preocupação e da sua, do seu planejamento quando se fala em recursos, né, por 

isso que está aí há anos, né, já foi secretário de vários partidos que compõem esta Casa e 

permanece na Secretaria da Fazenda. Então parabenizar, agradecer a presença de vocês. 
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Infelizmente perdemos uma vida, né, a primeira do município de Flores da Cunha, a Cláudia 

Soprano, filha da dona Helena, né, irmã do Lari, uma pessoa muito conhecida e não resistiu ao 

Covid-19 aí. Por alguns dias ficou internada, ficou na UTI, né, e algumas comorbidades, então 

não conseguiu se recuperar, né? Desejamos os sentimentos à família e que a família possa ter 

força pra seguir adiante, né? O trabalho é uma, uma família muito conhecida, né, pelos doces, 

pelos bolos, pelos salgados que faz no centro do município de Flores da Cunha, então nós 

queremos se solidarizar à família e desejar muitas, muita força. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigado!          

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

Presidência). Somente para concluir, Presidente, muito obrigada! Citei algumas obras, 

obviamente que a comunidade está aguardando, mas tem uma que é muito especial, 

principalmente agora que sou diretora da escola, que é o calçamento em frente à escola Antônio 

de Souza Neto, que hoje é municipal. Então nós, inclusive convidei o Prefeito, né, claro, não 

precisa convidar, o Senhor é sempre bem-vindo, mas estava lhe aguardando na sexta-feira. 

Quando o Senhor puder, né, porque nós temos que fazer uma análise inclusive com relação ao 

novo acesso talvez àquela escola. (Interferência do Prefeito Municipal) Que bom! Ai, que coisa 

boa! Muito bem! E também, eu queria lançar um desafio ao nosso Presidente, Presidente da 

Casa, João Paulo Tonin Carpeggiani, que tem, na realidade ele tem marcado a sua gestão por 

inovações e, agora, na próxima semana, nós estaremos também fazendo um teste para a votação 

eletrônica nesta Casa. E que como essa eleição vai ser diferente, né, vai ser nos meios, né, a 

informação vai ser diferente, o contato vai ser diferente. Quiçá esta Casa, que é a casa do povo, 

possa organizar aqui um debate político com os candidatos à prefeito, com perguntas que possam 

ser feitas pelos próprios vereadores e representantes de entidades que poderiam estar aqui 

presentes, transmitidas aí ao vivo, né, pra toda a comunidade. Se por possível, né, penso que 

seria um, um ótimo trabalho para ser realizado pelo senhor, Senhor Presidente. Então quero 

desejar uma boa semana a todos, né, e até logo mais! Obrigada!  

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

Presidência). Obrigado, Presidente. Mais uma vez eu quero aqui dar as boas-vindas ao Prefeito. 

Dizer que é importantíssimo esses esclarecimentos, né, evitaria muita coisa, muito desgaste se 

acontecesse isso daí sempre. Uma pena que o Senhor foi chamado aqui pra pagar um incêndio, 

que às vezes a população mesmo provoca, né? Em cima desse assunto, até quero sugerir aqui ao 

nosso Presidente dessa Casa, se nós pudéssemos adotar algumas medidas com relação somente a 

essas, essas ações extraordinárias que a gente vai ter hoje. Nós recebemos o comunicado na 

sexta-feira à tarde, que é o, a prerrogativa do Prefeito, ele pede a extraordinária. Nós podemos 

aceitar a extraordinária, mas não fazer ela já na segunda-feira. Nós podemos marcar durante a 

semana! O Senhor tem 48 horas pra marcar, mas não pra executar, só pra marcar. Então pega, 

como sugestão, o Prefeito pede extraordinária, o Senhor convoca aqui e marca três, quatro dias 

depois, pra que a gente possa analisar melhor os projetos, discutir entre nós, porque aqui fica 

atropelado. A gente assinou aqui, há dez minutos atrás, a justificativa do nosso assessor e já 

vamos discutir o projeto. Então daqui a pouco nós podemos protocolar três, quatro dias, fazer a 

extraordinária durante a semana. Nada impede! A não ser que seja um assunto urgentíssimo que 

tem que decidir naquele dia, senão nós podemos discutir. É uma sugestão que eu faço. Outra 

sugestão que eu faço é que a imprensa, sempre que comentar a discussão de um projeto de lei, 

que coloque esse projeto na íntegra, acesse ele junto ao comentário o projeto original que vem lá 

do Executivo, que daí as pessoas que quiserem consultar o projeto na íntegra, entra lá na, no site 

e já acessa o projeto. Acho que também é uma outra dica que eu posso sugerir pra esta Casa, né? 

Sempre pra melhorar. No mais era isso. Obrigado!     

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador Clodo Rigo. 

Encerradas então as Explicações Pessoais, somente então, desde já, agradeço a presença de 

todos. Agora, na sequência, faremos uma sessão extraordinária a qual foi convocada pelo Senhor 

Prefeito Municipal para apreciação dos Projetos de Leis 030 e 031.  
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Então desde já, eu agradeço a proteção do Pai Celestial, a presença de todos, declaro encerrada a 

sessão ordinária desse dia 22 de junho de 2020, às 19h42min.  
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