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SESSÃO 2.578 – EXTRAORDINÁRIA 

22 de junho de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária extraordinária desse dia 22 de junho de 2020, às 

19h43min. Atendendo à solicitação do Senhor Prefeito Municipal, através do ofício nº 059/2020, 

estamos realizando esta sessão extraordinária para apreciação e votação dos Projetos de Lei nº 

030 e 031/2020. Conforme acordado com os Colegas Vereadores, ficam suprimidos desta sessão 

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

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Solicito, portanto, ao Secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Senhor Presidente, questão de ordem! (Assentimento da 

Presidência). Invocando o artigo 112, eu gostaria de propor o pedido de vistas acerca deste 

projeto, para que a gente possa especificar um pouquinho melhor as classificações 

orçamentárias. Como se trata de um, de um projeto onde vem emendas de boa parte dos 

deputados dos nossos vereadores aqui também, acredito que a gente possa direcionar um 

pouquinho melhor as emendas diante do que a comunidade tem nos solicitado, por exemplo, 

testes. Conversando com o Secretário da Fazenda há pouco, ele não soube me dizer exatamente 

se dentro da atividade de manter a UBS, pode estar contido aí. Mas gostaria de indicar, se 

possível, através de uma emenda, a destinação dos 100 mil reais do Deputado Covatti Filho para 

aquisição de teste para o nosso município, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Pois não, Vereador! Questão de 

ordem aceita. Será apreciado no momento da votação deste projeto, assim que o Secretário fizer 

a leitura e nós passarmos à Ordem do Dia. Secretário? 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP:  

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO:  

Ofício nº 061/2020, que encaminha a Mensagem Retificativa nº 01, que “Exclui o Art. 3º 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”. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. Solicito ao 

Senhor então (Vereador César Ulian), que faça o pedido de vistas assim que for lido, aberta a 

votação do projeto.  

ORDEM DO DIA 

Nova Redação ao Projeto de Lei nº 030/2020, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$400.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres das comissões em que esse projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

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

Finanças e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereador. O projeto está 

em discussão e a palavra está à disposição dos Senhores Vereadores. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Senhor Presidente, gostaria novamente de reiterar os 

comentários já feitos, solicitando pedido de vistas. E a, convocando uma, que o Senhor convoque 

uma sessão extraordinária para amanhã, para que possamos apreciar novamente este projeto, de 

acordo com as justificativas já colocadas anteriormente. 
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Ok, Vereador! Conforme 

prerrogativa dos Vereadores desta Casa, através da solicitação verbal do Vereador César Ulian, 

invocando o artigo 112 do Regimento desta Casa, lembro que o pedido de vistas ou de adiamento 

de votação das matérias pautadas na Ordem do Dia das sessões plenárias extraordinárias será em 

24 horas, não admitindo prorrogação. Portanto, conforme solicitado pelo Vereador, está em 

votação o pedido de vistas, em discussão, melhor dizendo, e votação o projeto, o pedido de vistas 

para o Projeto de Lei nº 030/2020. O pedido está em discussão.  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, primeiramente 

temos que parabenizar o Poder Executivo pela sensibilidade em estar auxiliando neste momento, 

né? São, são vários setores que merecem auxílio, que merecem ajuda, mas é um outro setor, né, 

que é o das escolinhas, né, que o Prefeito teve essa sensibilidade, o Executivo, né, com o seu, 

com a Secretaria de Educação, auxiliar... Não, é o 400 mil. Está certo! Sim! Então como é 

prerrogativa dos Vereadores, quero falar ao Vereador César que, né, concordo com o seu pedido 

de vistas, né? Voto favorável para que possa analisar e fazer quem sabe uma emenda nessas, 

nessas, junto a todas as emendas, que são de quatro deputados, né? Mas também, não podemos 

nos esquecer, Prefeito acabou de falar aqui, que a Secretaria da Saúde, o hospital, todos eles têm 

testes de sobra. Claro que se tem um protocolo, né, que se faça o teste conforme a Secretaria do 

Estado orienta, para que as pessoas, não que cheguem lá qualquer um que possa fazer o teste. 

Tem uma orientação da Secretaria do Estado, está se seguindo esse protocolo. Então por muitas 

vezes, a gente sabe que se tem reclamações da comunidade, né, ah, vou lá fazer o teste. Não é 

assim! A pessoa tem que ter sintomas, tem que ter a febre, tem que ter falta de ar. Infelizmente é 

o protocolo do Estado, também acho que poderia ser diferente, né, mas tem que seguir o 

protocolo do Estado e a Secretaria da Saúde. E o hospital Nossa Senhora de Fátima eles estão 

com testes de sobra para isso. Era isso, Senhor Presidente.  

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

o ex-vereador Jatir, né? E nós temos aqui quatro emendas de deputados: Covatti Filho (PP), 100 

mil; Henrique Fontana (PT); Liziane Bayer (PSB), Nereu Crispim, né? Então são recursos que 

até a semana passada, todas vinham, eram recursos carimbados direto pro hospital, né, então a 

gente sempre repassava pro hospital Nossa Senhora de Fátima. E hoje, nós sabemos que pra 

esses recursos que serão destinados pra materiais e insumos, serviços de higienização para a 

manutenção das atividades normais das unidades sanitárias municipais e na contratação de 

serviços de terceiros para a realização de exames e cirurgias. Então na verdade já consta aqui, né, 

exames, cirurgias, né, que hoje foi retirado recursos pra injetar mais na saúde. Certamente, eu 

acho que 24 horas não vai mudar o foco do projeto, pode ser dado, porque extraordinária são só 

24 horas depois sem problema algum, mas eu acho que já estaria contemplado aquilo que o 

Vereador sugeriu, né, que é pra compra de testes. Não adianta nós comprarmos muitos testes aí, 

pra depois ficarem ali se não podem ser aplicados por uma orientação que vem da própria 

Secretaria do, da Saúde do Estado, né? Então, mas sou favorável sim ao pedido de vistas por 24 

horas. Até amanhã não vai fazer diferença nenhuma.   

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, Colegas Vereador, conforme o Vereador 

César pediu pedido de vistas, eu também concordo, né, Vereador. Até porque eu também tenho 

100 mil aqui, conforme o Vereador Moacir falou, da minha Deputado Liziane Bayer, né, que 

numa ida a Brasília, a gente conseguiu essa, essa pequena verba aqui. Então talvez dá pra 

negociar diferente, né? Também sou favorável.   

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, quero endossar as palavras 

do Prefeito, que quando, na sua manifestação, colocou que o, todo o vereador deve pedir vistas 

sempre que tiver alguma dúvida, né? Não deve aprovar um projeto sem ter certeza do que está 

fazendo. Então ainda mais nessa situação em que nós, nós recebemos um projeto na sexta-feira, 

né, e ele já vem, né, definido pelo, pelo Governo Municipal, ainda mais que é base de alguns 

partidos aqui da nossa Casa. Eu penso que se é da intenção destes, desses vereadores então 
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tentarem intervir para que sejam investidos de forma diferente, eu acho que é válido, né? Eu sou 

favorável ao pedido de vistas, Senhor Presidente.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então eu também concordo com 

o pedido de vistas. É aquilo que eu falei antes, nós estamos atropelando muito as votações. A 

prova disso foi a semana passada, todos nós aqui aprovamos um projeto, unanimidade, e deu o 

que deu, né? Então acho que é válido sim, mais 24 horas é importante pra quem tem dúvidas. No 

projeto aqui também destina 50 mil pra obras. Talvez não seria necessidade de, agora, destinar 

pra obras, nós podia destinar pra compra dos testes. Então são, são casos que a gente pode 

discutir durante o dia de amanhã e, amanhã de noite, a gente fazer a votação desse projeto. 

Amplamente favorável.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O pedido de vistas ao Projeto 030 

está em votação. Os Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários 

que se manifestem. (Nenhuma manifestação). Pedido de vistas ao Projeto de Lei 030/2020 

aprovado por unanimidade.  

De acordo com as prerrogativas que me cabem como o Presidente desta Casa Legislativa, 

portanto, desde já, convoco a todos os Senhores, Senhora Vereadora, para que amanhã estejamos 

presentes neste plenário, em sessão extraordinária, dia 23 de junho, às oito horas da noite, para 

apreciação do Projeto de Lei nº 030/2020. Às 20:00 horas, Vereadora.  

Nova Redação ao 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”. 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, com Nova Redação. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável. 

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

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então este, coincidência ou não, 

esse projeto vem a calhar em cima da indicação que eu fiz hoje, né? Então eu protocolei uma 

indicação na quinta-feira e já, na sexta-feira, veio esse projeto. Que bom que o Executivo já, de 

imediato, respondeu o nosso apelo. É um projeto que vem ressarcir a, as atividades das empresas 

do nosso município, do comércio, do, quem presta serviços e demais, do comércio em geral as 

suas perdas durante essa pandemia. Como foi colocado aqui, o Município vai, deixará de 

arrecadar em torno de oito a dez milhões nesse, nesse tempo de pandemia, né? Com isso, o 

Governo Federal fez um repasse de quatro milhões para que o Município auxiliasse, não, todo 

mundo está pensando que é na saúde, mas o Município auxiliasse em todos os departamentos. E 

essa é uma maneira do Município auxiliar os nossos empreendedores individuais, as nossas 

MEI’s, aquele pequeno comerciante, aquele alfaiate, aquele instituto de beleza, a manicure, 

pedicure que não teve o trabalho exercido durante esse tempo. Então acho que é uma maneira do 

Município retribuir, que logo lá na frente, quando que as coisas melhorarem, esses 

empreendedores vão retribuir com os seus impostos novamente. E se o Município não auxiliar 

hoje, corre o risco de eles fecharem, de quebrarem. Então é uma ação válida. Eu trago como 

exemplo aqui o município de Dois Irmãos, está auxiliando os empreendedores com auxílio no 

aluguel. As empresas que pagam aluguel, 50% do aluguel num determinado tempo. Eles estão 

votando hoje também esse projeto encaminhado pela Prefeita lá de Dois Irmãos. Então é uma 

maneira que o Município tem, que o Prefeito tem de auxiliar nossas entidades. Então eu sou 

amplamente favorável. Nós poderemos, hoje, até o Prefeito já saiu, mas pegar recursos que não 

estão sendo usados. Secretaria de Turismo, por exemplo. Não tivemos a, o Corpus Christi, não 
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tivemos o Rodeio, não teremos a Feira de Inverno, todos esses recursos vão ser economizados. 

Departamento de Esporte, não está vindo nada de esportes hoje, esses recursos do Esporte podem 

ser direcionados. Então por isso eu sou amplamente favorável a esse projeto e aguardamos 

consequentemente pra atender as outras necessidades também do município. Obrigado.   

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, agora sim, 

vamos no projeto correto, eu estava com o projeto em cima, então peço desculpa. Conforme a 

fala do Vereador Clodo, nós temos um projeto então que foi aprovado na semana passada, 

oriundo do Governo Federal, que são os quatro milhões. Na estimativa, conforme já passado pelo 

Secretário Jorge e o nosso Prefeito na noite de hoje, né, pelo momento, nós temos uma “perca” 

em torno de dez milhões. O Governo Federal repassa quatro milhões como forma de auxiliar o 

Município na “perca” de arrecadação durante o período da pandemia. Desses quatro milhões, 

25%, mais de um milhão, ele já desconta no FPM, então na verdade a gente recebe três milhões 

por causa da pandemia, como auxílio das “percas” na arrecadação neste período, né? E dessa 

forma o Executivo fez com que esses valores pudessem ser revertido em várias, em várias 

rubricas, né, e uma delas é no auxílio às escolas infantis, escolas essas que estão há quase três 

meses, né, sem receber, né? Algumas até negociaram com os pais, a que o meu filho estuda 

também, ela negociou, nós pagamos um percentual para manter, né, a escola, para que os, os 

professores que estão em casa possam receber, para que as despesas fixas, né, a escola não tem 

aula, mas as despesas elas vêm, a conta de água, de luz, assim por diante, tem que pagar e tem 

que manter. Então parabenizar a iniciativa do Poder Executivo. A gente sabe que é uma demanda 

já de algum tempo das escolinhas e o Executivo teve essa sensibilidade, né? Lembrando também, 

só para complementar a fala do Vereador Clodo, né, que essas, essas rubricas e as secretarias que 

o Senhor acabou de falar, né, já foram feitas essas suplementações e passados esses recursos para 

a Secretaria da Saúde de todas elas. Então, né, era só isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!   

VEREADOR MOACIR ASCARI: Se necessário, como relator, tá, se necessário for. 

(Assentimento de cinco minutos da Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores. É um 

projeto bastante importante. Ele veio neste momento, por quê? Porque até então o Prefeito não 

tinha autoridade ou não tinha autonomia pra fazer esse pagamento de serviços não prestado na 

educação infantil. As escolas não atendiam e o Prefeito não poderia fazer o pagamento ou 

antecipação, ou qualquer outro recurso que não fosse através de orientação do Tribunal de 

Contas. Digo isso, porque há mais de trinta dias atrás, fui procurado em diversas reuniões com o 

Prefeito e representantes de escolinhas, proprietários de escolas, né, o Prefeito sempre dizia, eu 

não tenho como pagar, porque serei apontado no Tribunal de Contas. Isso é regra. E, no entanto, 

intervi junto ao Ministério Público, ao Promotor de Justiça, que estava de recesso, mesmo assim 

ele atendeu, me atendeu, juntamente com as proprietárias de escola, para ter um entendimento, se 

o Município poderia pagar ou não e, caso contrário, o Tribunal de Contas apontaria ou não. Aí 

foi conversado através dos prefeitos, junto à Amesne, e os Ministérios Públicos e o Tribunal de 

Contas entendeu que pra manter as escolas vivas pro retorno, após pandemia, tinha que ter um 

auxílio financeiro, né, porque é um contrato, é um contrato que foi fixado entre o Poder Público 

Municipal e a escola. E as escolas, escrevi hoje, porque alguns vereadores entenderam que não 

teria caráter de urgência ou extraordinária esse projeto. E na verdade, ele tem sim, porque estão 

há três meses as escolas sem receber um centavo. Tem as despesas de água, luz, telefone, 

professores, toda a infraestrutura, aluguel, né, que elas têm pra, pra pagar e elas não têm receita. 

Ou alguns que fazem a ajuda voluntária, como é o caso do Vereador Éverton Scarmin, que 

acabou fazendo uma parte do pagamento. Caso contrário, elas não têm, elas fecham! E não 

adianta nós, desculpa, liberarmos aqui a quarenta, cinquenta dias esses recursos, porque a escola 

não vai mais atender os filhos dos munícipes de Flores da Cunha, porque elas não têm capital de 

giro pra sustentar a escola, né? Então elas estavam desesperadas, assim como é o transporte 

também, Pedro, o transporte dos alunos do município de Flores da Cunha, assim também. Só que 

essas escolas tiveram que fazer uma planilha de custos, quanto gastava com professor, quanto 

gastava com alimentação, quanto gastava com aluguel, quanto pagava de IPTU, fizeram a 
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planilha junto ao seu contador, entregue junto à Prefeitura, protocolado, aí foram analisado e 

encontrado um percentual de 50%. Então isso é que foi feito. Então não sei se tem alguma, 

proprietária, dona de escola por aqui, mas, né, foi feito desta forma. Talvez não seja o suficiente, 

mas é um alento pra elas não fecharem a escola, porque o dia de amanhã, essas mais de 

quinhentas crianças que elas atendem nas escolinhas particulares com compra de vaga, não vão 

estar funcionando, e o Município fica com problema. Então isso é importante, isso é uma decisão 

que ela não pode esperar, né, Pedro? Não precisa, ah, mas extraordinária pra fazer isso. É muito 

importante, porque aqui é uma sobrevida pra essas escolas, né, que atendem mais de quinhentos 

crianças, né, na educação infantil, né, que as, só as do Município não atende, não conseguem 

atender, então pra elas darem continuidade do trabalho depois. Espero que tão logo abra, que elas 

possam ter o seu sustento, que elas possam ter, e se tiver que liberarmos mais, e se chegar a um 

entendimento que esse valor é insignificante, que não resolve o problema, certamente se virá um 

novo projeto, com base no Tribunal de Contas e dentro da legalidade, pra isso ser aprovado. 

Então isso é um projeto que demanda urgência! Isso tem que fazer logo! Então é um projeto que 

se trabalhou lá atrás! Não é um, foi pensado ontem, dito ontem, não tem que fazer embasamento 

legal nenhum, tem que fazer sim, e por isso que estamos votando. Caso contrário, o Prefeito não 

poderia porque ia caber, ia entrar em caráter de despesa não, não contemplada, né? Então 

certamente era desvio de finalidade. Mas sou totalmente favorável.  

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Apenas para complementar a fala dos 

Colegas que me antecederam, também imagino que deva ser uma preocupação do nosso 

Executivo com relação às suas obrigações referentes a atender as vagas dos alunos, como dito 

pelos Colegas anteriormente. A gente precisa ter, garantir que a saúde financeira das escolas, das 

escolas infantis elas passem também por isso, para depois estarem aí para receberem as crianças. 

Então digamos, se não fornecermos algum auxílio neste sentido e as escolinhas vierem a fechar 

na volta às aulas, onde esses alunos irão estudar, né? Então com certeza somos amplamente 

favoráveis. E complementando também a fala e a indicação do Vereador Clodo, que se também 

busque alguma forma de ampliar estes, esta, estes recursos, esta ajuda financeira a outras 

entidades também do nosso município. Obrigado, Senhor Presidente.  

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Senhor Presidente, Nobres Vereadores, a todos 

que nos prestigiam ainda nessa noite aqui nessa sessão. Esse projeto acho de suma importância, 

muito bem explicado pelo representante do Governo, Vereador Moacir. E realmente eu lembro 

que quando passou-se os primeiros 15 dias ali, de maio, fomos procurados também pela, alguns 

representantes, tanto dos pais como também das, das escolinhas, sobre a grande preocupação 

financeira, aqueles que estavam sendo de uma certa forma solicitados a pagar de forma integral, 

porque a Prefeitura não estava fazendo o seu repasse àquelas famílias que tinham esse benefício. 

Lembrando que a creche ela é um direito da criança, é um direito da criança, conforme está na 

Constituição, no artigo 208, inciso 4º e, também, no ECA, artigo 54, inciso 4º, então é um direito 

da criança. Então desde o começo, que falava com o Senhor Prefeito, eu disse, Senhor Prefeito, 

se a creche fosse do Município, toda a estrutura seria do Município, teria que pagar de igual 

forma. Então, de fato, ele também entendeu nesse sentido, por ser um direito da criança. O 

Município tem que, tem que! Então ele entendeu a única forma da questão legal, que se ele fosse 

fazer esse, esse repasse, iria ficar difícil para ele poder justificar ante os órgãos de..., de 

fiscalização, né? Então ele precisava de uma jurisprudência, que agora o que já aconteceu. Então 

outros municípios já aconteceu, agora há uma jurisprudência, há um entendimento do Judiciário 

nesse sentido que sim, esse, essa questão que eu falei. Então é direito da criança, o Município 

tem que! Então se estivesse no, as creches estivesse dentro da, da Secretaria de Educação, toda a 

estrutura teria que ser custeado pelo Município. Então, nessa noite, acredito que sim, é 

importante nós votarmos sim, porque realmente além de ser um direito das crianças, a estrutura 

necessita sim de todo ser recuperar um pouco, como disse o Vereador Moacir aqui, essa 

sobrevida para as nossas creches, que elas não venham a quebrar, Senhor Presidente. Então sou 

amplamente favorável a esse projeto.  
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VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. 

Também queria contribuir com essa discussão, dizer que na verdade como existe um contrato 

entre a Prefeitura e as escolinhas existe o compromisso. E eu estava em licença quando iniciou a 

pandemia, que foi em março. No meu entendimento, na realidade a Prefeitura estaria fazendo o 

repasse, porque existe esse contrato. Não estava, e era um assunto que eu ia trazer a esta Casa, 

porque, e inclusive levantado pela própria Secretária, é a questão do transporte escolar, que eles 

não estariam recebendo, né, e que alguns, enfim, proprietários teriam comentado sobre isso. 

Então eu penso que sim, né, nós na realidade respeitando um compromisso existente, agora, com 

a legalidade, né, com embasamento legal, entendi que não, não aconteceu até hoje porque não 

existia o respaldo legal pra que a Administração repassasse esse valor. Mas eu penso que é 

necessário, né, nós ajudarmos as escolinhas, porque afinal de contas, elas fazem um trabalho que 

é social, né, pras nossas comunidades. Se elas fecharem as suas portas, já foi falado aqui, mais de 

quinhentas crianças não vão ter aonde ser atendidas depois que tudo isso passar, e que vai passar, 

né, a gente acredita que passe. Então é uma forma de nós também contribuirmos, né, pra que se, 

que essas escolinhas continuem realizando e oferecendo os seus serviços. Mas nós temos que 

pensar na questão do transporte também, que é muito recurso envolvido aí, o transporte escolar, 

que envolve desde a educação infantil até, né, o ensino universitário, que também, se não está 

sendo repassado nada, devem estar sofrendo com as mesmas dificuldades, Senhor Presidente.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, ouvimos atentamente todas as 

palavras do, dos Colegas Vereadores, mas também tínhamos anteriormente a colocação do 

Senhor Prefeito com, mostrando toda a sua preocupação em todos os setores do município, ou 

seja, na saúde, seja na educação, seja no transporte, seja em habitação, todas as suas áreas com 

essa, com esse problema da pandemia. Então acreditamos sim, que agora, com amparo legal que 

está tendo nosso Executivo, possamos sim dar um fôlego a essas instituições que prestam serviço 

aqui para as nossas crianças. Então temos que dar condições e que cheguem sadias na sua saúde 

financeira também essas escolinhas, para quando que se tem essa retomada, possamos sim os 

serviços já estarem a contento e das necessidades das nossas crianças, porque se mesmo que, que 

alguma consiga sobreviver e se manter até lá, talvez na hora da retomada da, das atividades 

escolares não tenham talvez a qualidade suficiente para se oferecer para as nossas crianças na sua 

educação. Então acreditamos sim que esses recursos vão dar uma sobrevida, vão dar alento, né, 

um fôlego a mais para essas instituições se manterem e oferecer sim, na volta, um bom serviço 

para toda a nossa população florense nas suas atividades na educação infantil. Era isso, Senhor 

Presidente. Sou amplamente favorável.   

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

Encerrada então a discussão, com a manifestação de todos os Colegas Vereadores, abro então a 

votação ao Projeto de Lei nº 31/2020. Os Vereadores que forem favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem. (Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 031/2020 

aprovado por unanimidade. 

Relembrando, deixo o convite a todos, Colegas Vereadores e população que nos prestigia, então 

para a sessão extraordinária de amanhã, terça-feira, às 20:00 horas, dia 23 de junho, para 

apreciação do Projeto de Lei nº 030/2020. Também, gostaria de deixar o recado então a todos, na 

quinta-feira, no dia 25, às 18:00 horas, então solicito a presença de todos os Colegas para que 

permaneçam após às 18:00 horas, para que façamos então o ensaio da, o primeiro ensaio com o 

sistema de votação eletrônica em plenário. E por fim, somente queria deixar registrado, uma vez 

que foi mencionado, em relação aos períodos e os prazos regimentais para a convocação de 

sessões extraordinárias, nosso Regimento sempre coloca o mínimo de antecedência 48 horas. Na 

mesma forma foi feito, como, de tantas outras sessões que nos, que foram antecedidas a esta, por 

acordo de líderes entre todos os Colegas Vereadores. Nós somos vereadores 24 dias, 24 horas 

por dia, sete dias por semana. Então os, as 48 horas foram cumpridas, o que, desde já, não tira o 

mérito, Vereador Clodo, de questionar, muito pelo contrário, mas foram, como sempre, nos 

outros projetos foram “previsionados” esses períodos.   



 

Anais 2.578, da Sessão Extraordinária do dia 22 de junho de 2020. 24 

Agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, declaro encerrada essa sessão 

extraordinária do dia 22 de junho (de 2020), às 20h13min. Muito obrigado a todos! Uma ótima 

semana! 

 

 

Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani  Vereador Ademir Antonio Barp 

Presidente 1º Secretário 

 


