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SESSÃO 2.587 – ORDINÁRIA 

10 de agosto de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 10 de agosto de 2020, às 

18h05min. Um cumprimento muito especial a todos os Colegas Vereadores, Vereadora, ao 

público presente, aos profissionais da imprensa, à comunidade que nos prestigia pelas mídias 

sociais. Hoje então, Caros Colegas, fazendo a nossa primeira transmissão on-line desta sessão 

ordinária, através do Youtube, pelo canal da nossa Câmara, Câmara de Vereadores de Flores da 

Cunha. Sejam todos bem-vindos na noite de hoje! 

Como é do conhecimento de todos os Senhores, faleceu na última terça-feira passada, dia 04 de 

agosto, a senhora Jodite da Silva Sperluk, esposa do nosso Colega Vereador Pedro Sperluk. 

Externamos mais uma vez os nossos sentimentos de pêsames, e convido a todos nesse instante, 

senhoras e senhores, Vereadores e Vereadora, público presente para que possamos prestar um 

minuto de silêncio em homenagem à memória da Jodite Sperluk. (Minuto de silêncio). Obrigado 

a todos! Colega Pedro, mais uma vez receba as condolências em nome desta Casa.  

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 082/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 015/2020 e informa que quanto à 

previsão de conclusão da nova área do Cemitério Público Municipal, está em curso o leilão nº 

003/2020, com previsão de recebimento das propostas para o dia 11 de agosto de 2020, que visa 

a remoção das benfeitorias edificadas das antigas garagens da Secretaria de Obras, e obedecidos 

estes trâmites pertinentes, se iniciarão as obras do Cemitério Público, em atenção ao 

requerimento nº 041/2020, de autoria do Vereador César Ulian; e também, informa que a 

situação do processo de municipalização da VRS-814, por se tratar de rodovia intermunicipal, a 

competência para análise quanto à viabilidade de municipalização cabe ao Estado, através do 

Daer, em atenção ao requerimento nº 042/2020, de autoria do Vereador César Ulian.  

Ofício nº 083/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 045/2020, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$17.000,00”.  

Ofício nº 084/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 046/2020, que “Autoriza a 

municipalização de trecho da rodovia vicinal VRS-814 e dá outras providências”.  

Ofício nº 085/2020, que encaminha o Projeto de Lei nº 047/2020, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a contratar por prazo determinado, servidores para exercerem a função de Agente de 

Combate às Endemias, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público”.  

E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório das transferências 

recebidas para o Município de Flores da Cunha relativo ao mês de julho de 2020, para 

conhecimento dos Vereadores.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 048/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que “Dispõe sobre a 

criação da parceria “Adote uma Praça” no Município de Flores da Cunha e dá outras 

providências”.  
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Indicação nº 074/2020, de autoria do Vereador Pedro Sperluk, que indica ao Prefeito Municipal e 

à Secretaria de Obras e Viação que sejam feitas melhorias quanto à ondulação na rua Dr. 

Montaury, entre as ruas João Manoel e Alexandre Pedron. 

Indicação nº 075/2020, de autoria do Vereador Moacir Ascari, que indica ao Prefeito Municipal a 

construção de uma lombo-faixa na rua Terezinha Mari Zorgi, em frente ao Villagio Frei 

Salvador, localizada no bairro Morada do Camping. 

Indicação nº 076/2020, de autoria da Vereadora Claudete Gaio Conte, que indica ao Prefeito 

Municipal a limpeza do acostamento da estrada que liga Otávio Rocha à Flores da Cunha, 

conforme imagens anexas. 

Indicação nº 077/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação hidrossanitária no local onde acontece a Feira do Produtor, situada na 

esquina das ruas Garibaldi e Júlio de Castilhos. 

Indicação nº 078/2020, de autoria do Vereador Ademir Antonio Barp, que indica ao Prefeito 

Municipal o tombamento histórico do Museu Padre Alberto Lamonatto, de Otávio Rocha. 

Requerimento nº 044/2020, de autoria do Vereador Clodomir José Rigo, que requer o envio de 

um requerimento ao Prefeito Municipal para solicitar que informe a esta Casa em que situação 

encontra-se a construção do pavilhão em estrutura metálica que o Município ficou autorizado a 

receber como quitação pela alienação do lote nº 35 da quadra nº 235, valendo-se do instituto da 

dação em pagamento, conforme Lei Municipal nº 3.433, de 07 de agosto de 2019, informando, 

ainda, se houve empresa vencedora do processo licitatório e o prazo de entrega. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Consultora de Negócios da Rio Grande Energia S.A., que encaminha e esclarece 

alguns pontos da Resolução Normativa 878/2020, da Aneel, que trata de medidas para 

preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da 

calamidade pública atinente à pandemia de Covi-19, para conhecimento dos Vereadores.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, 1º Secretário! Encerrado 

a leitura dos expedientes, passamos ao  

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores que nos prestigiam nesta sessão; um cumprimento especial ao ex-vereador 

do PDT, Jair, Jatir Mosquer; representantes de partidos políticos, senhoras e senhores. Utilizo 

este espaço para justificar a indicação encaminhada por mim durante esta semana. Eu faço 

corriqueiramente o trajeto entre Otávio Rocha e Flores da Cunha e havia acompanhado, por 

diversas vezes, que existia uma barreira caída há algum tempo já, né, que poderia ocasionar 

algum acidente, então ali nós vamos ver algumas imagens. (Exibição de imagens através da 

televisão). Então solicitei na última quinta-feira, que a Administração Pública Municipal fizesse 

a limpeza, né, desta área. Além desta barreira, todo o acostamento aí está cheio de grama e terras 

enfim. Eu protocolei a indicação na quinta-feira, passei por lá na quinta, na sexta e no sábado, a 

barreira continuava ali, e hoje, graças a Deus, já estavam fazendo a limpeza. Então queremos 

agradecer o Poder Público, né, pelo atendimento, não só a minha indicação, tenho certeza que o 

Vereador Ademir Barp também já havia feito verbalmente. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigada!    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vereadora Claudete. 

Com a palavra Vereador Pedro Sperluk.   
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VEREADOR PEDRO SPERLUK: Senhor Presidente, Colegas Vereador, Vereadora, povo que 

nos assiste nesta noite. Eu uso o meu espaço pra defender a minha indicação nesta noite, 

conforme já lida no protocolo, e todos nós somos conhecedor, Senhor Presidente, daquela, 

daquele valo ali em frente o, à elétrica Moisés, né, ali existe um quebra-molas virado, né, ele está 

virado de barriga pra cima. Ele foi consertado ali, foi feito um conserto e ali está uma, um 

desnível assim danado, viu? Eu não sei se isso aí é da competição do, da Secretaria de Obras ou 

da Corsan. Teríamos que ver isso pra nós tomarmos as devidas providência, né? Não dá pra 

deixar daquela maneira, porque uma hora pode causar um acidente ali e é uma avenida, é, não é 

um bairro nem nada, é centro, né? Então pedi a atenção do Senhor Prefeito para que fosse 

consertado. Muito obrigado, Senhor Presidente.   

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

Com a palavra Vereador Ademir Antonio Barp.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas 

que nos acompanham nesta noite, lideranças política; Jatir, seja bem-vindo; pessoas que nos 

acompanham nessa sessão. Indicamos nessa semana ao Prefeito Municipal, através de indicação, 

que seja providenciada a instalação hidrossanitária no local onde acontece a Feira do Produtor, 

situada na esquina da rua Garibaldi e Júlio de Castilhos. Então ali acontece a Feira do Produtor e 

não se tem ainda uma instalação de água para poder, uma pia, porque se trata de alimentos para 

poder lavar-se, para poder, as pessoas lavar às vezes os seus alimentos, às vezes buscar alguma 

água para tomar, para beber. E se tratando de alimentos, a gente sabe que é sempre necessária a 

higiene, através de uma boa limpeza das mãos de quem trabalha ali e de quem vem fazer a sua 

feira, para distribuir aqui no nosso município os alimentos que produzem nas suas propriedades. 

Então já foi feito, alguém já fez essa indicação, acredito que tenha sido a Renata já há algum 

tempo, então ainda não aconteceu. E esperamos também que seja instalados os banheiros, né, 

porque, por razões óbvia, né, que a gente precisa. E os produtores que ali expõe os seus produtos 

e trabalham nas quartas e nos sábados pela manhã sentem essa necessidade e nos cobram e a 

gente leva essa indicação ao Prefeito Municipal. Eu acredito que sejamos atendidos porque é de 

extrema necessidade esses itens a serem instalados lá na Feira do Produtor. Outra indicação que 

protocolamos nessa semana é, em conversas também com a comunidade, em conversas com o 

Micael, o nosso presidente da Cultura aqui de, de Flores da Cunha, Diretor de Cultura, sobre o 

estado do Museu Padre Alberto Lamonatto, em Otávio Rocha. A gente sabe que tem uma grande 

exposição de licores lá, mas o prédio ele não oferece umas condições assim boas para essa 

visitação. É o prédio da, da Subprefeitura e que também está esperando por reparos. E o Prefeito 

Municipal nos assegurou que dentro mais algum tempo, atendendo as indicações deste Vereador 

e da comunidade e da Associação dos Amigos de Otávio Rocha, serão feitas essas novas 

instalações lá no, na Subprefeitura onde que abriga o museu. E também então uma maneira de a 

gente arrecadar, fazermos projeto, arrecadarmos recurso junto à LIC, a Lei de Incentivo à 

Cultura, e se buscarmos o tombamento, com certeza tudo será mais viável, tudo viabilizará com 

mais facilidade para podermos termos lá um ponto de turismo, um ponto de atração para quem 

quiser visitar, oferecendo umas qualidade para que todos possam usufruir daquele espaço. Era 

isso, Senhor Presidente. Muito obrigado!  

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

Encerrado o Pequeno Expediente, passamos ao  

GRANDE EXPEDIENTE 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra Vereador Éverton Scarmin. 

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, retiro.  
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Transfiro nesse momento a 

Presidência ao Vice-Presidente, Vereador Éverton Scarmin, para fazer uso do meu tempo no 

Grande Expediente. 

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Concedo o tempo de 15 minutos ao Colega Vereador 

João Paulo Tonin Carpeggiani. 

VEREADOR JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Presidente Éverton. Um 

cumprimento especial a todos os Colegas Vereadores, Colega Vereadora, a toda a população que 

nos prestigia, lideranças partidárias; ex-vereador Jatir, seja bem-vindo a esta Casa mais uma vez, 

suplente de vereador; sejam todos bem-vindos na noite de hoje, uma noite quente, com muita 

alegria que estamos nessa segunda-feira. Eu uso desse espaço, Senhor Presidente, para comentar 

sobre alguns projetos que estão já tramitando nesta Casa, que deram recentemente entrada, 

obrigado, Vereador Pedro, protocolados pelo Executivo Municipal, que julgo ser de extrema 

importância nesta Casa e apreciação de todos os Colegas Vereadores. A primeira delas que 

gostaria de comentar, com muita alegria, a qual já havia conversado e trazido informações a 

respeito nesta mesma tribuna, trata-se do projeto da abertura de crédito no valor de 17 mil reais, 

para a contratação do projeto arquitetônico de restauro do campanário no nosso município, né? 

Naquela oportunidade trouxe a todos os senhores algumas informações bastante importantes 

sobre qual é o tamanho do nosso campanário em números. Hoje ele é uma referência 

arquitetônica a nível nacional. Ele é maior do que o próprio Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. 

Ele foi construído numa época de recursos extremamente escassos, né, talhadas pedras pelos 

nossos descendentes, os nossos imigrantes que conseguiram, com muito esforço, determinação, 

afinco e recursos parcos para a época, edificar essa bela obra que nós temos no nosso município. 

Ela é uma obra referente da arquitetura imigrantista italiana, ela tem, recentemente nós 

comemoramos mais 70 anos de construção dessa importante edificação. E mais do que isso, mais 

do que a simbologia da própria religiosidade que ela representa, certamente existe um enorme 

potencial escondido no seu interior de basalto. Na época que, que estive aqui também, comentei 

que em outros países, em outros locais se potencializa muito esses tipos de edifícios justamente 

pra incentivar o turismo, pra incentivar a visitação, pra conseguir inclusive arrecadar recursos da 

exploração da visitação deste local, que é muito importante pro nosso município certamente. Ao 

fazer essa, essa simbiose junto com a Paróquia, o Poder Público, ao abrir esse crédito de 17 mil 

reais, a Paróquia ela entra com mais 10 mil reais de, de contra..., de contrapartida, exato, pra 

fomentar o desenvolvimento e o pagamento deste projeto, de um arquiteto bastante renomado, 

que foi o mesmo responsável, Vereador Barp, pelo restauro do Casarão dos Veronese, o Senhor 

Edegar da Luz, né, um arquiteto de Porto Alegre, especializado em restauro arquitetônico, e 

acredito que vem em muito bons olhos. Muitas vezes a gente já comentou nesta Casa esse 

assunto bastante importante, vem pro desenvolvimento da nossa comunidade, eu acho que a 

exploração é saudável, vai incentivar o turismo, vai convidar novos turistas para vir e 

conhecerem o nosso município, mais uma atração turística importante, né? Muitos de nós 

também, poucos ainda eu acho que tiveram a oportunidade de subir até o campanário. Acredito 

que dentro das, das adequações necessárias junto a Corpo de Bombeiros, a PPCI estando regular, 

todas as questões de segurança pertinente certamente vai ser um grande ganho pro nosso 

município dispor de todo esse potencial turístico. Outro assunto também que gostaria de 

comentar, é também objeto de algumas indicações nesta Casa, Projeto de Lei 46, que a exemplo 

do que recentemente fez o nosso município de Nova Pádua, com a municipalização do seu trecho 

pertinente da vVRS-814, com esse projeto de lei nós damos início à tramitação desse processo de 

municipalização nesta Casa. Certamente vem em muito boa hora. Nós tivemos, durante a 

administração passada do Governo do Estado, um ganho, uma longa batalha, uma conquista, que 

foi o recapeamento de toda essa via importante, que estava em frangalhos. Por muitos anos 

objeto de inúmeros acidentes, de descasos por parte do Governo Estadual, que não via como 
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prioridade, não via para os números do que representa a VRS-814 para os municípios de Flores 

da Cunha e Nova Pádua a importância dessa rodovia, todo o potencial turístico que ela tem, 

recebendo inúmeras indústrias, agroindústrias, a própria, o próprio setor vinícola muito bem 

representado ao longo dessas, das duas faixas desta via. Acredito que esta, é importante que nós 

mantenhamos essa conquista feita com muito esforço por todas as lideranças da, locais aqui da 

nossa região. E para isso, ao Município ele tendo então a possibilidade de fazer a manutenção 

por conta própria junto, fazendo um..., assinando um contrato, né, de prestação de serviços junto 

ao..., ao Daer, melhor dizendo, obrigado, ao Daer, nós teremos condições então de pleitear as 

melhorias ao Executivo. É muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais eficaz e 

certamente é muito mais econômico, haja visto todos os exemplos que nós temos das 

pavimentações recentes no nosso município. Então são dois importantes projetos que tramitam 

nesta Casa, que gostaria de dar ênfase na noite de hoje, e que certamente vai ser muito 

importante que a gente inclusive aprecie com máximo de urgência e brevidade possível, até pra 

que a gente tenha, tenha tempo aí de otimizar o trabalho, otimizar o processo de angariação de 

fundos especialmente pra parte do, da abertura de crédito em relação ao restauro do campanário. 

Recentemente também, no ano passado, trouxe a esta tribuna, datava de setembro, quase um ano 

atrás, inclusive sugerindo ao Poder Público que fizesse uma captação de recursos via BNDES, 

por se tratar de um bem tombado, um bem histórico. É possível conseguir recursos lá, muitos 

deles a fundo perdido, que vem em boa, boa hora pro nosso município nesse, nessa época de 

pandemia. Mas certamente, se não for feita através disso, o, todo o corpo técnico da Prefeitura, 

que já fez um belo trabalho com o Casarão dos Veronese, agora está fazendo junto ao Museu 

Histórico Pedro Rossi também o processo de captação e projeto de restauro, certamente fará 

agora com, mais uma vez com o campanário. Então o que trago pro dia de hoje algumas 

informações para compartilhar com os Senhores Colegas e público presente. Agradeço a atenção 

e passo o restante do meu tempo ao Colega Vereador Moacir Ascari. Muito obrigado! Tenham 

todos uma ótima semana!  

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

Vereadora; suplente de vereador, suplente não, ex-vereador Jatir, né; e comunidade aqui já 

cumprimentada, sejam todos bem-vindos! Na verdade, só tomando um gancho do Presidente 

desta Casa, eu estava junto quando fomos pleitear a municipalização da VRS-814, em Porto 

Alegre, mas nós queríamos primeiro que ela fosse restaurada, porque o restauro ia custar demais 

para os cofres públicos. E pedimos alguns bens do Estado, também, para contrapartida da, do 

Município receber. Nova Pádua são quatro quilômetros eu acho e nós somos o dobro e um pouco 

de mais dessa quilometragem de manutenção dessa via, né? Então o processo está se dando 

entrada nesta Casa e nós esperamos que tão logo a gente consiga, assim como fizemos da, a de 

Otávio Rocha, também já aprovamos a municipalização dela. E a Vereadora comentava aqui, né, 

que foi solicitado a lá, a retirada daquele barranco que acabou caindo lá em, antes de chegar em 

Otávio Rocha. Semana passada fomos até lá, pedimos, juntamente com o Barp, ao, ao 

Subprefeito e foi retirado no dia de hoje, né? Promessa era que, é, que era pra ser retirado aquilo, 

obra estadual. Nós vimos lá na Rota do Sol, que oito, quatrocentos e quarenta e cinco dias 

levaram aquelas rochas para serem removidas pelo Daer numa via estadual, né? E qual, ao custo 

de três milhões parece que é pra retirar aquelas rochas lá, né? Então nada mais justo que o 

Município cuidar das estradas, já temos a VRS, a 122 que está em frangalhos, né, também, então 

temos que fazer a nossa parte, fazer a nossa parte municipalizando. Ainda bem que conseguimos, 

né, vereadores estavam junto, né, quando conseguimos a repavimentação da VRS-814 até Nova 

Pádua, juntamente o Presidente da Câmara de Nova Pádua estava junto conosco lá, quando 

conseguimos que a administração passada acabou fazendo, né, no Governo do Estado essa 

benfeitoria, senão certamente hoje nós estaríamos passando a patrola, né, naquela VRS-814, que 

lá também é o escoamento da produção de Nova Pádua e Flores da Cunha, né, e são cidadãos, 
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assim como temos que fazer a estrada de Mato Perso para unir os distritos, Nova Pádua também 

é um filho de Flores da Cunha que ainda anda juntamente conosco. Senhor Presidente, fiz uma 

indicação também, na noite de hoje, sobre uma lombo-faixa, não um quebra-molas, mas uma 

lombo-faixa em frente ao Eremitério Frei Salvador. Sei que outras pessoas já pediram também, 

né, mas pela, o alto tráfego que tem lá, né, e principalmente depois que foi pavimentada o 

restante da via, e também, com o novo loteamento Villa Romana. Então as pessoas que querem 

sair da cidade e ir ao Villa Romana, eles acabam utilizando esse acesso principal então, sem vim 

pra avenida, né? Então lá tem muitas crianças, muitos idosos que residem no, no Villagio Frei 

Salvador, me procuraram, então estou fazendo uma solicitação e espero que o Poder Público faça 

essa benfeitoria então pra segurança dos moradores. Agora o Frei Salvador também está em 

processo de santificação, né, aquele local vai ser um encontro de romeiros, né, pessoas que vão 

fazer a sua, a sua peregrinação então naquele local, então nada mais justo que nós fazermos 

então um redutor de velocidade então pra atendermos àquela comunidade. Vou pedir, solicitar, 

Presidente, depois na, da votação das contas, pedir urgência urgentíssima ao Projeto de Lei, esse 

do restauro, né, dos 17 mil reais, pra nós votarmos na próxima semana, para que na contrapartida 

da comunidade, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes então, que a gente possa fazer uma 

manutenção, né, um restauro na nossa torre imponente, que representa o vigor alicerçado, né, 

então já diz no nosso hino do município. E 70 anos depois, eu acho que ela merece um 

tratamento, né? Nós sabemos que quando nós chegar aos 70 anos, também nós precisamos de 

trocar óleo, trocar vela, mexer no carburador e assim por diante. Então nós temos que cuidar de 

um patrimônio histórico do município de Flores da Cunha, né, que naquela época com, há 70 

anos atrás, conseguiram construir uma torre desse, dessa envergadura, né, sem condições 

nenhuma pra erguer aquelas pedra. Hoje nós teríamos maquinário pra fazer qualquer coisa, né, e 

naquela época não se tinha, né, Bassani, que trabalha muito com pedra, né? E hoje nós teríamos 

os guindaste pra erguer essas pedra, mas era tudo a mão, né? Então nada mais justo de nós 

votarmos. São pouco os recursos, nós já, como ele foi tombado, o Município é o pai também 

dessa, desse patrimônio, né, assim como é do museu municipal. Então fez, fez bem a colocação 

do Presidente e estarei solicitando então urgência urgentíssima a esse projeto de lei para que nós 

possamos avaliar e deliberar. Não são muito os recursos, mas eles são muito importantes para o 

restauro dessa grande obra do município de Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado!       

PRESIDENTE ÉVERTON SCARMIN: Retorno os trabalhos ao nosso Presidente João Paulo 

Tonin Carpeggiani.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Vice-Presidente 

Éverton. Obrigado, Vereador Moacir Ascari. Dando sequência, com a palavra Vereador 

Clodomir José Rigo.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente; boa noite aos Colegas 

Vereadores, Vereadora, demais pessoas que nos assistem; ao Rouglan do, da imprensa; futuros 

candidatos a vereadores, servidores da Casa, sejam todos bem-vindos! Eu primeiro quero falar 

sobre o requerimento que eu encaminhei ao Executivo nessa semana, que, com relação a um 

projeto que nós aprovamos aqui no, em agosto do ano passado, onde o Executivo poderia fazer a 

troca de um terreno público urbano com uma empresa que ganhasse a licitação para a construção 

de um pavilhão, lá no Parque de Rodeios, para substituir aquele lonão, que todos os anos, na 

época de rodeio, é alugado para apresentações artísticas. Então foi, foi sugerido lá a ideia da 

construção desse pavilhão, então a gente quer saber como que está o andamento. Já se passou um 

ano, pra ver se teve empresa que, que se inscreveu pra concorrer a essa licitação, a que pé está 

esse projeto, então ficamos aguardando uma resposta do Executivo. Também, eu queria 

comentar aqui com respeito à, aos reflexos positivos, poderíamos assim dizer, da pandemia, né, 
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que nem tudo é reflexo negativo. Nós sabemos que tem muitos setores que estão sofrendo, que 

estão sendo penalizados. Como exemplo: nosso comércio, alguns setores da indústria, as 

comunidades estão sofrendo com os seus salões fechados, as suas bodegas que são arrecadação 

de, dos custos pra, pra as comunidades sobreviverem vem geralmente dessas festas, das 

promoções, o menarosto, um jantar, um almoço e infelizmente estão todas impossibilitadas de 

realizar essas ações. Mas dentro desse segmento, eu quero destacar aqui o nosso setor moveleiro 

e o setor da uva e o vinho. O setor moveleiro que por muitos anos foi, sempre foi destaque no 

nosso município. Eu me recordo lá nos meus tempos de 80, né, Vereador Moacir, 80, anos 90, 

nós trabalhamos em indústria de móveis, eu acho que todos da nossa faixa etária passaram por 

alguma empresa de móvel e o nosso município sempre foi referência no estado, no, até no país 

na fabricação de móveis. E com o início da pandemia, com a restrição aos trabalhos, muitas 

empresas tiveram que, em primeiro momento, fechar as portas e esperaram os decreto dos 

governos, depois trabalharam com limite de funcionários, a produção também ficou limitada e 

consequentemente a venda com o comércio fechado, a venda ficou quase que zerada, então nos 

primeiro, o primeiro trimestre, posso dizer, da pandemia, que foi março, abril e maio, essas 

empresas sofreram muito. A partir disso então, elas começaram a reagir, com a restrição um 

pouquinho do trabalho, elas começaram a produzir novamente, comércio começou a comprar, a 

exportação começou a puxar, então nós temos hoje, já numa pesquisa que foi feita, positivo, né, 

na venda de móveis entre maio e junho, então esse setor moveleiro ele, ele está reagindo, está 

recuperando as suas perdas, né, e essa pesquisa foi feita pela Famurs. Hoje, Bento Gonçalves 

poderá, pode ser citada como capital gaúcha do móvel, né? Talvez sempre tenha sido essa, como 

capital do móvel, então lá tem as maiores empresas e então foi feito essa pesquisa em cima 

dessas empresas. E aí, o que chama a atenção então, o comércio está reagindo, as empresas estão 

reagindo, aí começa, além da pandemia, alguns setores faltando matéria-prima. Eu trabalho com 

o setor de embalagem de papelão, que é o setor final de uma produção, todos dias em que o, o 

termômetro da indústria é as fábricas de embalagem. Se a fábrica de embalagem está trabalhando 

bem, é sinal que a empresa está produzindo, está embalando, está entregando o seu móvel. Então 

a preocupação deles agora é com a falta da matéria-prima, e havendo essa falta de matéria-prima 

é com o aumento de matéria-prima. Eu conheço empresas aqui na cidade que já tiveram dois 

aumentos da matéria-prima, principalmente no, no aço, a madeira ou o MDF que é uma mão de, 

uma matéria-prima importantíssima pro móvel, também já está sinalizando com aumento. Então 

talvez, logo aí na frente, nós tenhamos procura, nós tenhamos venda e não tenhamos a matéria-

prima para a produção infelizmente. O dólar está superaquecido e aí favorece a quem exporta, 

quem manda a matéria-prima pra fora e o mercado interno então ou ele vai pagar o preço ou ele 

vai acabar ficando sem esse produto. Tomara que isso não aconteça, que as coisas vão 

acontecendo gradualmente, que não dê aquele exagero de consumo. Nós podemos verificar o 

próprio comércio, ficou fechado alguns dias e no simples fato, claro que a data chamava pra, que 

nós pudemos fazer as compras, ganhar nossos presentes, né, nós pais, pra darmos presente pra 

nossos pais, em questão de dois, três dias o comércio não que tenha se recuperado, mas foi um, 

um alento. Todas as cidades praticamente puderam ficar com as portas abertas, umas da sexta até 

o sábado, no caso de Porto Alegre, né, com o equívoco do Prefeito e Governo, não estão se 

entendendo, mas mesmo assim uma data favorece. E que o pessoal tenha, acho que nós, a nossa 

região, o nosso estado do Rio Grande do Sul ainda é um estado que consegue se manter com 

empregos, com a estabilidade econômica. E sempre que a gente consegue numa data dessas pra 

presentear alguém, né, nós temos datas específicas aqui no Brasil, é dia dos pais, dia das mães, 

Natal, dia das crianças, onde o comércio consegue recuperar um pouco de suas perdas. O setor, 

outro setor que também, graças infelizmente à pandemia, está conseguindo um êxito enorme é o 

setor de vinhos, né? Hoje todos, todos estão falando, quem tinha um estoque considerável de 

vinho está conseguindo fazer ótimos negócios, ótimas vendas. Este ano tem um comércio um 

pouco diferente, que é o e-commerce, né, que a gente não era muito acostumado aqui no Brasil. 
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E com a possibilidade das pessoas se reinventarem, muitas empresas, muitas pessoas no 

particular estão fazendo essa venda individual, através de internet, através da mídia e estão 

conseguindo vender seus produtos, né, alcançando aí um percentual de quase 72% no aumento 

de venda. Em consequência, tu pega a, os países da Europa, por não terem esse nosso clima, por 

a safra deles ser antecipada, a safra deles já começa agora, no final de agosto, eles estão ainda 

com estoque cheios, eles têm que se desfazer do vinho que eles têm, até pra produção do álcool 

gel, porque não tem consumo, e o turismo está estagnado. Então a grande diferencial é que o 

nosso país, a maior percentual de venda é através dos supermercados, das lojas de conveniências, 

que lá fora eles não usam esse, esse sistema. E tem nós aqui, o comércio está parado, o turismo 

está parado, mas as pessoas estão aprendendo a consumir o vinho. Que bom! Que bom pra nossa, 

nossa cidade, o nosso município, o maior produtor de vinhos do Brasil, maior produtor de uvas 

do Brasil e a recompensa está aí. Então que nem eu falei no início, alguns setores estão perdendo 

com a pandemia, mas o setor moveleiro agora se recuperando, o setor do vinho então tu, eu não 

sei se tem algum cantineiro aqui, mas eles estão todos felizes com a sua produção que tiveram, 

com excelentes vinhos e com a venda, agora, durante este período. Então nós torcemos que a 

pandemia se resolva de uma hora, que venha como que, tu hoje tu escuta ao noticiário, tu escuta 

a televisão, então nós temos muitas opiniões. Agora surgiu mais um, um sistema, um remédio 

milagroso, que é a aplicação de ozônio, né, então é coisa de brasileiro, né? Todo dia, com certeza 

durante a semana vai ter vários especialistas que vão chegar a afirmar que agora é a cura, que 

acharam a cura. Então até esses dias era a cloroquina, era ivermectina, é complicado! É mais ou 

menos que nem treinador de futebol, né? Cada um consegue ser o treinador do seu time, faria 

melhor na hora da derrota, né, o nosso colorado perdeu de novo a semana passada, eu já liguei lá 

pro treinador, tentei dar a minha opinião, né, e na pandemia é mais ou menos parecido. Hoje nós 

vemos também, tem cidades fazendo teste em massa na rua, então é, a gente se pergunta, qual é a 

eficácia. Até eu liguei pro Secretário hoje de manhã, o Secretário de Saúde, pra saber a opinião 

dele também, e ele, e ele praticamente a mesma opinião que eu tenho. É difícil de tu opinar, é 

passar pra mão de quem entende, que são os médicos, que possam dar esse aval e cada um faz a 

parte dele, né? Infelizmente nós estamos nesse, nesse ritmo hoje. E mais uma vez no, da política, 

os governantes não se entendem, não se entendem. Aí a vem a, uma empresa, uma televisão que 

festeja o número de 100 mil votos,  de 100 mil mortos, acusando o Governo Federal, o Governo 

Federal então se defende acusando a mídia, o Governo Estadual está tentando, da maneira dele, 

intervir nos municípios, os prefeitos, nós temos aqui no estado quatrocentos e noventa e sete 

municípios, meia dúzia de prefeitos que se manifestam, os demais ficam protegidos pelo o que o 

Governador decreta, então é difícil, é difícil! Nós aqui até poderemos comentar, discutir, sugerir, 

fazer moção de repúdio, mas quem tem o poder de decisão é que às vezes nos deixa muito a 

desejar, né? Então sim, esperamos que durante a semana agora com, que nós continuamos com a 

bandeira laranja, que a semana que vem talvez, se as coisas melhorarem, nós regredimos lá pra 

bandeira amarela e que as coisas comecem a andar da melhor maneira possível. Pras indústrias 

que produzem, que não haja falta de matéria-prima, e havendo a matéria-prima, que não seja 

extrapolado no valor, que esse valor tem que ser repassado depois pro consumidor, então que as 

coisas vão acontecendo da melhor maneira possível, que nós podemos ter, nesses últimos quatro 

ou cinco meses, um alento pra recuperar as perdas da, desse ano de 2020, e lá em 2021, nós 

começarmos com os dois pé direito, não um só, os dois. Agradeço a atenção de vocês! Tenham 

todos uma boa semana e boa noite!  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Que assim seja, Vereador Clodo! 

Agradecendo a participação dos Colegas no Grande Expediente e encerrada esta etapa, passamos 

ao intervalo de cinco minutos para organizarmos a (pauta da) Ordem do Dia. (Intervalo). 

ORDEM DO DIA 
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Conforme prevê o Regimento Interno desta Casa, em seu inciso IV, do artigo 196, as contas do 

prefeito e vice deverão ser votadas em sessão exclusiva, e a votação será feita de forma nominal. 

Portanto, solicito que os Vereadores manifestem seus votos à medida que forem chamados, 

votando em sim, a favor da matéria, ou não, contrário à matéria. Conforme o artigo 25, inciso II, 

o Presidente da Casa também vota.  

Está em pauta, o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2020, que “Dispõe sobre as Contas de 

Governo dos Administradores do Executivo Municipal de Flores da Cunha, Senhores Lídio 

Scortegagna e Almir Zanin, referente ao exercício de 2017”. 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 Finanças 

e Orçamento: Favorável à aprovação das Contas de Governo do exercício de 2017, apresentando 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2020, que opina pela aprovação das contas. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável.  

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

está à disposição dos Colegas Vereadores. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Votamos nesse momento as contas do Prefeito Municipal e o Vice, 

respectivamente, do ano de 2017. Gostaria de ressaltar que existem três apontamentos, né, que 

foram levantados. Um, com relação a atrasos na entrega de documentação, um atraso de 30 dias 

e de seis dias. O Prefeito Municipal justificou que esses atrasos foram decorrentes de 

inconsistências no sistema, né, operacional do Município que passou por modificações, por isso 

que eles teriam acontecido. Também fala da Lei da Transparência, né, que se constata que 

algumas exigências na lei não estão, não estavam sendo cumpridas na sua totalidade e também o 

gestor justifica que a empresa especializada para divulgar todas as informações requeridas por 

este tribunal resultou em somente três inconsistências, né, de fiscalização e que a página do 

Município foi reestruturada. Com relação a Lei da Transparência também gostaria de dizer que 

trouxe a esta Casa por várias vezes que ela deveria ser modificada, porque realmente não era 

muito transparente a forma com que estava e que as leis elas, ou as, enfim, os projetos eles 

devem ser de fácil acesso ao cidadão. Então eu penso que se ainda não está, também deve passar 

por uma nova reestruturação, que a Lei de Transparência veio para ficar e o cidadão todo deve 

ter o acesso fácil. E também um terceiro apontamento com relação as vagas da educação infantil, 

se constatou que o Município apresenta um baixo índice de atendimento das crianças de zero a 

três anos. Mas também se coloca que tem uma meta, né, para ser atingida de 50% até 2024, então 

se entende que ainda a Administração Pública está dentro do prazo, né, para o atendimento que 

está sendo exigido por lei. Hoje atende trinta e quatro vírgula doze, estamos em 2020, mas 

teremos ainda quatro anos pela frente para atingir os 50%. Então fica claro que há advertência, 

mas que isso não, não faz com que as contas do Prefeito Municipal sejam desaprovadas, né? 

Então diante do que já coloquei, né, foram apontados várias, houveram vários apontamentos que 

são passíveis de acontecer em quaisquer governos como outros já apontamentos de outros 

governos também que passaram por essa Casa não prejudicaram o erário público. Então eu, o 

meu parecer é, o meu voto é favorável pela aprovação das prestações de contas do Senhor Lídio 

Scortegagna e o Vice Almir Zanin no ano de 2017, Senhor Presidente. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora. Nós 

estamos apreciando, eu acredito que seja um documento muito importante pra avalizar ou não a 

Administração Pública Municipal. E como relator, se possível eu tenho o tempo, tá? 

(Assentimento da Presidência pelo tempo de cinco minutos). Na verdade eu já aprovei nessa 

Casa aqui as contas do senhor Heleno José Oliboni, né, na sua legislatura e logo depois eu 

assumi como legislador nessa Casa, e sempre houveram apontamentos e eu sempre me 
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manifestei da mesma maneira que vou me manifestar hoje. O administrador que passar pela 

Administração Pública do Município de Flores da Cunha ou seja qualquer outro município do 

país que não tiver nenhum apontamento é porque ele não fez nada, né, deixou de fazer muitas 

coisas. Porque na ânsia de fazer, muitas vezes existe um entendimento do Tribunal de Contas 

que ele vem a apontar, apontar para melhorar. Eu como presidente desta Casa também fui 

apontado na transparência e nós atingimos 100% na, em 2017 e 2018, nós atingimos 100% dos 

pré-requisitos da transparência dessa Casa. Dois mil e dezessete foi apontado pelo Tribunal de 

Contas, portal transparência foi corrigido em 2018 e hoje ele está 100% no atingimento de toda a 

transparência do Executivo Municipal. Assim como o segundo apontamento, que, que fala sobre 

atraso de trinta dias na entrega de documentação, também. Muitas vezes não é os trinta dias, mas 

foi entregue, então também se sanou aquele apontamento. E o terceiro apontamento é quanto a, 

as creches, né, a inclusão das crianças em creche no município de Flores da Cunha. A escola 

infantil nós tivemos de lá para cá o aumento na compra de vagas, que hoje são duzentas e trinta 

vagas, o Município compra de escolas particulares vagas para crianças frequentarem a escola 

infantil. Nós tivemos a construção da escola Santa Teresinha, que também lá no ano passado nós 

autorizamos já a ampliação pra atendimento então dessas, dessa demanda das crianças que ainda 

não tinham creche, né, para atendimento que são, e nós tivemos a construção de salas de aula na 

Irmã Tarcísia, que nós aprovamos aqui a ampliação, mais sessenta crianças. Então hoje os 

apontamentos que se tinha na época e mais a construção dessas novas vagas, eu acredito que até 

o final deste ano o Município de Flores da Cunha atingirá, falando com o Prefeito hoje, 100% da 

demanda de crianças que necessitam de creche no município de Flores da Cunha. E nem isso é 

pedido pelo Tribunal de Contas, mas é uma meta a ser atingida pelo Poder Público Municipal. 

Eu dizia que aprovei as contas lá do Heleno José Oliboni, o ex-prefeito. Aprovei do Renato 

Cavagnoli, do Ernani Eberle, os cinco anos já do Prefeito Lídio, faltam só 2018 e 2019, né? 

Então certamente o prefeito que não fizer, não tiver nenhum apontamento, e é bom que se tenha 

apontamento, porque tem que sempre melhorar. Melhorar a gestão, melhorar a Administração 

Pública. Então se alguém vem de fora e enxerga esses pontos, que são passíveis de regularização, 

é importante. A Câmara de Vereadores também aconteceu isso e hoje certamente nós estamos 

atingindo o 100% de transparência no portal do Executivo Municipal e a Câmara nem se fala, né, 

Vereador Samuel que me sucedeu depois e o Presidente está aqui, nós estamos há muitos anos já 

tendo o portal 100%. E o Município de Flores da Cunha hoje, em transparência, ele está entre o 

décimo quarto ou décimo quinto lugar no estado do Rio Grande do Sul. Então certamente meu 

voto é favorável, assim como fui com os demais prefeitos, mesmo sendo situação ou oposição, 

mas nós temos que olhar um todo da Administração e não olhar um único apontamento, que ele é 

passível de correção logo após, então, o apontamento do Tribunal de Contas. Então o meu voto é 

totalmente favorável, né, e espero que quando surja um problema o Município se prontifique em 

regularizar esse apontamento, pra dar melhor transparência, então, para todo o munícipe de 

Flores da Cunha. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Senhor Presidente, nessa noite nós estamos aqui 

votando as contas do Prefeito Lídio Scortegagna e do Vice Almir Zanin, e é importante que a 

gente esclareça também, como vereadores, a todos os munícipes que estão aqui nessa noite, 

todos que nos acompanham, que não é apenas os vereadores que fazem essa, esse 

acompanhamento e esse cuidado com as contas. Existem vários órgãos de fiscalização em todo o 

processo da Administração, o Plano Plurianual que passa por esta Casa, a LDO que passa por 

esta Casa, as emendas de projetos que passam por esta Casa, temos também os processos de 

licitações, que é pela Lei 8.666, então são vários processos de todo o cuidado com o dinheiro 

público, da forma que deve ser gastado e passa por esta Casa praticamente todos ou porque não 

dizer todas os orçamentos, todas as emendas parlamentares, todos os recursos que passa também 

pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Contas da União. Todo o recurso 

que passa na, no Executivo nós também aqui temos a essa, esse conhecimento de todas essas 

contas. Não é somente a Câmara de Vereadores, mas como falei controle interno. Controle 
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interno também faz todo esse trabalho, nós temos o Tribunal de Contas da, do Rio Grande do 

Sul, Tribunal de Contas da União, temos todos os vereadores, cada vereador aqui faz todo esse 

cuidado, né, de todo o processo como nós estamos fazendo aqui nessa noite, não é só hoje. 

Temos as audiências públicas, né, que nós aqui se fazemos presente, a grande maioria dos 

vereadores e a comunidade também é convidada a participar de todos, de toda essa fiscalização. 

Então estamos aqui hoje aprovando não é apenas aprovando de 2017, talvez a gente não lembre 

mais, mas esses processos de cuidado com o dinheiro público são fundamentais e importantes 

para que hoje a gente possa aprovar. Dois mil e vinte aprovando as contas de 2017, por quê? 

Porque o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul também fez a 

sua parte, o controle interno também fez a sua parte e todos os processos de leis fizeram a sua 

parte em cada processo de cada, cada valor que foi investido no nosso município. Então, nós 

como vereadores podemos votar favoráveis ou contrários, dependente da consciência de cada 

um, se assim acompanhou, se acha que é verdade, se acha que é bom, se acha que é correto ou 

não. Então cada vereador tem aqui a sua posição e tem a sua decisão de votar favorável ou não. É 

preciso dois terços, né, para que sejam aprovados. Então nós não somos obrigados apenas a 

carimbar como meros escritor como se diz, né? Não, não. Ninguém, nenhum vereador aqui é 

obrigado a isso, mas sim de fazer o acompanhamento e validar se de fato junto com a sua 

consciência está sendo aprovado ou melhor, está sendo executado com lisura todos os processos 

dentro do nosso Município. E no meu ponto de vista sim, Presidente, estou aqui para votar 

favorável as contas do Prefeito Lídio, as contas do Vice Zanin nessa noite, Senhor Presidente. 

Obrigado!  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Presidente! Eu também sou, sou 

favorável, principalmente às palavras do Vereador Samuel. Nós estamos aqui para julgar, para 

confrontar as decisões do Executivo de 2017. Como membro da Comissão de Finanças eu tenho 

aqui o parecer do Tribunal de Contas do Estado, onde diz o seguinte: “Dessa forma, a Primeira 

Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul decide por emitir parecer 

favorável à aprovação das Contas de Governo dos Administradores do Executivo Municipal de 

Flores da Cunha correspondentes ao exercício de 2017, em conformidade com o artigo 3º da 

Resolução do TCE nº 1.009, de 19 de março de 2014, recomendando ao atual Administrador que 

adote medidas de caráter preventivo e corretivo visando evitar a reincidência das falhas 

apontadas nos autos, matéria a ser examinada em futura auditoria.” Então com certeza, 

conforme os Colegas falaram, todo o Administrador que ocupa esse cargo ele sempre tem a 

intenção de fazer as coisas mais corretas possíveis. Às vezes é passível de um erro humano, de 

algum erro da equipe administrativa, mas todo os apontamentos que foram feito na, em nada 

prejudicou a Administração Pública. Então, diante desse, desse parecer do Tribunal de Contas, o 

nosso parecer da Comissão de Finanças também foi favorável, então eu sou, voto a favor desse 

projeto também. Obrigado! 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: A votação será nominal. Portanto, 

solicito aos Vereadores que manifestem o seu voto a medida que forem chamados, votando sim, 

sendo favoráveis a matéria ou não, sendo contrárias a mesma. Portanto, faremos então o 

chamado em ordem alfabética. (Processo de votação eletrônica). Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Sim. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Sim. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Vereadora Claudete Gaio Conte. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Sim. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Vereador Clodomir José Rigo. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Sim. 
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PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Vereador Éverton Scarmin. 

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Sim. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Sim. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Vereador Pedro Sperluk. 

VEREADOR PEDRO SPERLUK: Sim. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Vereador Samuel de Barros Dias. 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Sim. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Como neste caso também vota 

Presidente desta Casa Legislativa, meu voto é sim. Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2020 

aprovado por unanimidade.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente. (Assentimento da Presidência). Solicito 

urgência urgentíssima ao Projeto de Lei... eu não tenho o número aqui. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Zero... 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Zero... 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: 46. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: 040. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: E seis. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: E seis, dois mil e vinte, que trata da abertura de um crédito 

adicional especial no valor de dezessete mil reais, conforme me pronunciei na tribuna dessa 

Casa.   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Pois bem! Pedido de urgência 

urgentíssima ao Projeto de Lei 046, indagado pelo Vereador Moacir Ascari, está em discussão. 

(Nenhuma manifestação). Projeto (pedido) de urgência urgentíssima está em votação. Os 

Vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência urgentíssima votem sim, os contrários 

votem não. Por gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Peço, peço 

desculpas! Em função do pedido de urgência urgentíssima, foi o 046, na realidade era o 045, que 

tratava da abertura de rubrica. Como todos os Vereadores já se manifestaram favoráveis, todos 

concordam também pela inclusão do Projeto de Lei 046 na próxima sessão ordinária. Portanto, 

Projeto de Lei 046, pedido de urgência urgentíssima aprovado por unanimidade.   

Desta forma, coloco em discussão e em votação o pedido de urgência urgentíssima à abertura de 

um crédito especial no valor de 17 mil reais, o Projeto de Lei 045. A palavra está à disposição 

dos Colegas Vereadores. (Nenhuma manifestação). O pedido de urgência urgentíssima ao 

Projeto de Lei 045/2020 está em votação. Os Vereadores que forem favoráveis votem sim, os 

contrários que votem não. (Processo de votação eletrônica). Pedido de urgência urgentíssima ao 

Projeto de Lei 045/2020 aprovado por unanimidade. 

Encerrada a pauta da Ordem do Dia, encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação Final os Projetos de Lei nºs 045, 046, 047 e 048/2020; para a Comissão de Finanças e 

Orçamento os Projetos de Lei nºs 045 e 046/2020; e para a Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos os Projetos de Lei nºs 045 e 046/2020. 

Passamos, então, para as  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

Com os vereadores inscritos. Com a palavra o Vereador Samuel de Barros Dias.  
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VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Muito obrigado, Senhor Presidente! Então boa 

noite a todos os Nobres Vereadores, Vereadora, a todos que nos acompanham nessa noite; nosso 

suplente de vereador e ex-vereador Jatir Mosquer, que deve estar ali fora; o Michel Venz; a todos 

os funcionários desta Casa; comunidade que nos acompanha nessa noite; temos aí o Rouglan, 

jornal O Florense; ex, ou melhor não, suplente de vereador, nosso querido Bassani, né, suplente 

de vereador também que tem retomado. Esquentou, ele apareceu, que bom, né, Bassani? Bom 

vê-lo aqui acompanhando os trabalhos desta Casa. Bom, o que eu tenho apenas pra comentar 

com os Nobres Vereadores é que realmente vimos a, a diferença que faz politicamente as 

bandeiras, né? Da laranja pra vermelha, da vermelha pra laranja, da laranja pra amarela e assim 

por diante realmente vemos que, eu já tenho manifestado a minha posição acerca disso, dessa 

questão política que tem se tornado, não é mais nem uma questão de saúde. Não estou 

desmerecendo, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o maior problema está sendo 

político e não, né, na esfera da doença propriamente dita, porque ela vai fazer o ciclo dela, né, 

com todos os cuidados que tivermos. Sabemos que vamos ser colocados a provas, não apenas 

pelos cuidados momentâneos, mas pelos cuidados que tivemos anteriormente. Porque o Covid 

ele potencializa as comorbidades, ou seja, aquilo de saúde que nós perdemos, né? Então apenas 

um momento. Os cuidados são importantes, mas não, principalmente foram os cuidados que nós 

deveríamos ter tomados anteriormente a isso. Mas essa seleção natural, podemos assim dizer, né, 

essa seleção natural está aí, temos que tomar os devidos cuidados. Mas com tudo isso que eu 

tenho falado basicamente aqui nessa Casa, me preocupa os problemas que virão, né, os 

problemas dentro da área social, dentro da área psicológica, dentro da, das próprias famílias 

propriamente dito que estão sendo trancafiadas dentro de suas casas e já me posiciono aqui como 

vereador e como cidadão, né, que não chegue a nossa cidade como a gente tem visto em algumas 

cidades aí, esses lockdown, aonde está um verdadeiro filme de terror, né? Então vocês devem ter 

visto nas mídias, né, nas grandes mídias aí e das pequenas também circulando aí, então espero 

que não chegue até nós. Não colocando na culpa do cidadão. Ah, porque você não se cuida. Ah, 

porque você está na rua. Não, não. A gente tem que saber cada um, cada um do seu quadrado, 

como se diz. O vírus é o vírus, e o cidadão é o cidadão, chega um momento que ele não suporta 

mais. Então são problemas represados que vão estar acontecendo e sim nós como representantes 

públicos, o Executivo vai ter que prever planejamento sim na questão da área da saúde, os 

investimentos vão aumentar, mas não em equipamentos, mas sim em tratamentos preventivos, 

né, dentro do nosso município... Declaração de Líder, Senhor Presidente.   

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Pois não, ao final, Vereador 

Samuel de Barros Dias. Com a palavra Vereador César Ulian. 

VEREADOR CÉSAR ULIAN: Obrigado, Presidente! Cumprimentando também aos Colegas 

Vereadores; ainda em tempo, registrar aqui nossos sentimentos ao Pedro, sua família, pela perda 

da esposa. Fica aí o nosso abraço de sempre, Colega Pedro. Também em tempo, ontem 

celebrávamos o Dia dos Pais, essa importante missão. Então também aqui a todos os pais e os 

pais que nos acompanham também, que sejam todos agraciados e fortalecidos nessa missão tão 

importante. Ainda mais nos dias de hoje, onde muitos valores estão sendo perdidos que nós, 

como pais, tenhamos esta autoridade também sobre nossos filhos para educá-los e também 

sempre conduzi-los pelo melhor caminho. Obtive então o resultado, a resposta de um 

requerimento que encaminhei ao Executivo a respeito também do tema já abordado pelo 

Presidente na, no Grande Expediente, onde a resposta foi que na, assim que colocassem em 

ordem o acúmulo de trabalho devido ao, a pandemia que reduziu os funcionários e os servidores, 

então estariam encaminhando este projeto a esta Câmara. Que bom que já fizemos a nossa parte, 

nós como vereadores, de dar um maior, a maior agilidade na aprovação e na tramitação deste, 

deste projeto. A gente sabe que Nova Pádua já está comemorando a municipalidade, a 

municipalização desta via e nós estamos comemorando o início do processo, mas nunca é tarde 

para estarmos aí iniciando. A gente sabe que, como mencionado também pelo Colega Vereador, 

no final do antigo, do ex-governador foi feito toda o restauro, a repavimentação daquela via com 
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o intuito de, na sequência, se fazer a solicitação dessa municipalização da via. Então agora ela já 

vem apresentando alguns sinais de, de defeitos e a gente logo, em breve vamos ter a safra que vai 

passar por aí também. Então Nova Pádua demorou em torno de um ano, um ano e três meses pra 

tramitação de todo este, este processo, então a gente espera aí que na maior brevidade possível 

possamos também estar comemorando esta municipalidade aí desta, desta via. No mais era isso. 

Gostaria de desejar uma boa noite e uma boa semana a todos! 

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

palavra Vereador Moacir Ascari. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Na verdade sobre a 

municipalização da VRS-814, que já foi comentado anteriormente, eu estava presente no 

momento que nós acordamos, o Prefeito Municipal, o Estado, né, acordaram da fazer a 

municipalização. Mas nós tínhamos um pleito antes que era fazer a repavimentação, né, e os 

vereadores lembram que estavam conjuntamente lá, né, e que depois receberíamos. Claro que 

Nova Pádua tem quatro quilômetros e nós temos o dobro e mais um pouco, né, então nós temos 

que pensar também nos recursos. Porque hoje nós temos muitas estradas de chão ainda no 

município de Flores da Cunha, ainda não ligamos o quarto distrito, né, então nós temos que estar 

preocupado. Porque o dia de amanhã pode ser que nós tenhamos que gastar muito na VRS-814, 

né, quando ela é municipalizada, mas é claro, o investimento tem que acontecer. Mas ele veio em 

boa hora. Certamente não íamos pedir urgência urgentíssima, né, a esse projeto, mas foi pedido, 

então quanto antes a gente fizer, assim como fizemos com Otávio Rocha e depois nós vamos em 

busca da contrapartida que nós pedimos ao Governo do Estado, então, pra assumirmos. Porque 

não é somente assumirmos os ônus, temos que ter, também ter uma contrapartida do Estado 

posteriormente, né, que não era só a repavimentção, mas em seguida quanto a isso, né? Nós 

temos, as obras então continuam, né, nessa semana. Lá em Otávio Rocha já está em processo já 

de conversação entre os moradores também, o Barp está encaminhando, né? Nós temos aí a 

pavimentação que foi concluída no Acioli. No Carmo, por problemas técnicos de maquinário, né, 

da empresa vencedora ainda não foi concluído um trecho, né, mas certamente ela estará sendo 

concluído. E a abertura então da VRS, VRS não, da via Vêneto, né, que é prolongamento da via 

Vêneto, lá em São João, que vai até São Valentin, também está em processo bastante adiantado, 

então, para receber a base posteriormente. Então no mais era isso, Presidente. Tenhamos todos 

uma ótima semana!   

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

Com a palavra Vereador Ademir Barp. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, pessoas 

que ainda nos acompanham, imprensa. Queria aqui dar um agradecimento, fazer um 

agradecimento ao Secretário de Obras, o Luiz Carlos, ao Miro Viasiminski, o Diretor de 

Trânsito, ao Remi Damin, que hoje, Vereadora, retiramos toda a terra caída ainda no dia 

dezenove do sete com aquela enxurrada. E esse tempo demorou um pouco também porque 

precisávamos sim, Vereador, ainda estamos dependente do DAER nessas situações. Então era 

para ser feito com uma máquina da Prefeitura, uma máquina menor, mas como o vulto de terra 

era grande, era difícil para a sua remoção para não ocasionar um novo desmoronamento. Então é 

claro, demorou um pouco, mas hoje o trabalho aconteceu intermédio da Prefeitura realizando um 

excelente trabalho, então a gente quer deixar aqui o agradecimento ao nosso Secretário, ao nosso 

Diretor de Trânsito, ao Prefeito Municipal e ao nosso Subprefeito Remi Damin que prontamente, 

ainda no mesmo dia que a gente percebeu o problema, o deslizamento daquela terra, a gente foi 

em busca da solução para aquilo que estava acontecendo ali, porque chegou, não chegou a 

obstruir a via, mas causava um certo transtorno na hora da passagem do tráfego. Também 

falando, Clodo, do setor vinícola que bom, esperamos que o hábito de consumir o vinho dessa 

maneira, consumir em casa, adquirir no supermercado e beber em família e nos seus lares 

permaneça, que seja um hábito constante para a nossa população. Que tínhamos o hábito sim de 
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consumir apenas em restaurantes, apenas em eventos e agora a gente mudou a questão de se 

consumir o nosso produto. Não só nossos vinhos, mas os nossos espumante, o nosso suco que, 

que ele é tão produzido aqui na nossa região. Também um agradecimento a Ana Paula, 

Secretária da Educação, que assim conseguiu fazer daquele projeto que se tinha mencionado da 

escola e família que trouxemos a esta Casa várias vezes em conversação, na educação infantil, 

fez sim a sua cartilha e está encaminhando sim todo aquele processo da aproximação da escola, 

da família, do pai, da mãe que sejam integrados realmente à escola. A educação só funciona se 

tem a família perto, se tem a família participante junto ao seu aluno, principalmente no seu início 

da educação, ainda na suas escolas infantis, então um agradecimento a todo o trabalho da Ana 

Paula. Não conseguimos ainda colocar muito em, em prática devido a todo esses problema que a 

gente sabe, mas enfim as coisas estão acontecendo. Então era isso, Senhor Presidente. Uma boa 

semana a todos! 

VEREADOR SAMUEL DE BARROS DIAS: Para Declaração de Líder. (Assentimento da 

Presidência). Obrigado, Senhor Presidente! Apenas pra finalizar, Senhor Presidente, sobre o 

pensamento que queremos deixar nessa noite. Claro que de forma alguma queremos achar que 

somos dono da verdade, apenas trazendo um ponto de vista, né, que acredito que é isso é o 

fundamental e importante que cada um de nós tenhamos respeito com o ponto de vista cada um 

do outro e assim podemos criar uma conclusão melhor para conduzir as nossas vidas, os nossos 

pensamentos e as nossas ações. Como estava dizendo dentro de tudo que nós estamos vendo, 

espero que o nosso município, nós como vereadores, o nosso, nossos representantes do 

Executivo de forma alguma queira colocar na conta do cidadão aquilo que não cabe a ele, né, 

como estamos vendo alguns executivos e assim por diante colocando a conta do aumento do 

coronavírus na população. Como disse o coronavírus ele vai fazer o seu processo, ele vai fazer o 

seu ciclo, né, quer a gente goste ou não. Ou mais rápido ou mais demorado ele vai fazer o seu 

processo. Então não pode a população pagar por isso e alguns líderes aí colocar na conta do 

cidadão, isso de forma alguma, de maneira alguma eu vou poder concordar com isso. Claro que 

devemos ter todos cuidados como falei anteriormente, mas não vamos chegar aos extremos. Nós 

vimos toque de recolher, né, o lockdown, toque de recolher. Brigada Militar dez horas na rua e 

quem sair pra rua multa de três mil reais! Vocês devem ter visto isso, né, multa de três mil reais. 

Meu amigo, né, nós vereadores aqui, bom eu não, não teria condição de pagar essa multa. Não 

teria condição de pagar essa multa, então fica complicado. Então espero que depois de tudo isso 

passar que essas boas intenções, porque é o que eu posso chamar isso, né, boas intenções pra não 

ser ofensivo, essas boas intenções elas sejam multiplicadas em ações efetivas que, de fato, vão 

precisar, que são contra... Dia sete, agora, de dois mil, sete de agosto de dois mil e vinte 

completou quatorze anos da Lei Maria da Penha, que a gente faça ações como essas em leis que, 

de fato, a gente necessite. Dia oito, por exemplo, de agosto nós comemoramos o combate contra 

o colesterol, que se faça ações contra o colesterol. Porque isso acaba lá no posto de saúde, 

recursos financeiros contra pessoas que infelizmente por falta de orientação e campanhas nesse 

sentido, de informação, acabam buscando, né, e necessitando de saúde do nosso Município. 

Então que se faça grandes ações em realmente coisas que vão precisar pós-pandemia, Senhor 

Presidente. Muito obrigado, uma boa noite a todos e obrigado a atenção! 

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

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Também gostaria, nesse momento, de 

deixar um abraço, um registro, registrar os sentimentos pelo passamento da esposa do Colega 

Vereador Pedro Sperluk. Dizer, Vereador Pedro, que o Senhor não está só, né, muitos amigos 

estão contigo nesse momento difícil, então muita força e muita luz, né, nesse, nesse momento e 

nessa hora. Deixar também um abraço a todos os pais pela passagem do seu, do dia tão 

importante, né, que é comemorado no dia de ontem. Lembrando que pai é todo aquele que cuida, 

pai é todo aquele que acolhe, então nós temos muitos avós que são pais, muitas mães que são 

pais, então deixar os parabéns e os cumprimentos a todos aqueles que foram homenageados pelo 

fato de, de nós termos passado ontem pelo dia de quem cuida de mim. Acho que teria que ser o 
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dia de quem cuida de mim, porque não só os pais, né, cuidam, mas muitos avós, muitas mães aí 

assumem o papel muitas vezes de pai também. Uma boa semana a todos, Senhor Presidente! 

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

Presidência). Senhor Presidente, Colegas Vereadores, Vereadora, as pessoas que ainda nos 

prestigiam nesta noite; nosso amigo e suplente de vereador, o Cedir Bassani; pré-candidatos; 

presidente do PSD. Também quero me solidarizar à família do Pedro, né, Pedro pelo passamento 

da esposa Jodite, então muita força, muita coragem na família aí, né? Sabemos que não, já faz 

algum tempo que não vem, né, não vem com tanta alegria, mas agora com certeza a dona Jodite 

também descansa, né, mas muita coragem, Pedro. Com relação a VRS-814 temos que 

comemorar, né, Vereador César? O Estado do Rio Grande do Sul na calamidade que se encontra, 

nós temos mais é que comemorar. É mais, mais um bem do Estado que o Município assume, 

mais, né, além da municipalização já da escola de Mato Perso. Novas escolas com certeza vão ter 

que ser municipalizada para que possam continuar exercendo o seu papel na nossa comunidade e 

agora estamos municipalizando uma VRS, mais de oito quilômetros de rodovia. Claro, toda ela 

repavimentada, mas logo, logo nós teremos mais despesas para manter essa VRS. Mas na 

situação que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul, né, não podemos, não vamos nos 

espantar se aqui de, de alguns anos vamos ter que assumir a RS-122 que transita pelos, pelo 

nosso município. Mas temos, é um, é um anseio, a gente sabe, né, por devidos e vários 

problemas em muitos anos que ela ficou abandonada, então é um anseio pra que não, não 

chegamos ao caos que se encontrou a VRS-814, até o ano aí de 2015, 2016. Então assim a gente 

sabe, o Município tomando conta, com certeza tendo uma gestão, uma administração com gestão 

que nem agora, vai conseguir fazer todos os reparos, as manutenções necessárias nesta rodovia. 

O vinho, o vinho também temos que comemorar, nesta noite foi muito falado, né? Devido à 

pandemia, devida, devido à alta do dólar também, que é o nosso maior concorrente é o vinho 

importado, né, a nossas, nossas vinícolas estão comercializando e superando todos os 

faturamentos que já aconteceram em todos esses anos, né, isso se deve à alta do dólar, à 

pandemia e, claro, à qualidade do nosso produto, né? A qualidade do nosso produto, as pessoas 

em casa pesquisam mais, buscam mais a informação e isso traz essa nova realidade. Era isso, 

Senhor Presidente. Muito obrigado e boa semana!  

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

Presidência). Obrigado, Presidente! Eu quero também aqui deixar o nosso abraço ao Vereador 

Pedro, pela passagem da sua esposa. Que Deus conforte o coração de vossa família! Senhor 

Presidente, nós se encontramos uns tempos atrás lá na sala do Meio Ambiente, eu gostaria de 

reforçar aqui, pedir ajuda da Vossa Excelência com relação às lixeiras do nosso município. Lá 

em março, ainda foram feito a, foi feito a limpeza e conserto em várias lixeiras, praticamente em 

novecentas lixeiras que existem no nosso município. E naquela época, foi descartada 52 

unidades, que não tinha como ser aproveitada. Então já se passaram praticamente seis meses e 

nós temos praticamente dois bairros, o bairro São Cristóvão e o bairro Videiras, que foram 

recolhidas lixeiras e ainda não foram repostas. Foi, foi entrado em contato com o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente, no qual disse que o dinheiro estava disponível para fazer essa 

licitação e a gente está achando que tem um pouco de demora nessa, já se passaram seis meses, 

as pessoas estão reclusas nas suas casas, produzindo um monte de lixo e você passa lá na rua o 

lixo está lá jogada no chão porque não tem os contêineres. Eu acho que sim, que nós temos que 

fazer um apelo para que a Secretaria do Meio Ambiente agilize essa licitação pra que esses, esses 

containers chegam mais rápido possível pra repor nessas comunidades. Acho que é um direito 

que os moradores têm de exigir essa, essa benfeitoria. Então eu peço ajuda pra Vossa Excelência, 

que interfira também junto à Secretaria de Meio Ambiente, pra que possa ser urgentemente 

recomposta essas unidades de lixeiras. No mais, queria deixar um abraço a todos, uma boa 

semana e obrigado!  
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VEREADOR MOACIR ASCARI: Para Declaração de Líder de Governo. (Assentimento da 

Presidência). Senhor Presidente, gostaria de informar ao Vereador Clodo, que na última semana 

esse assunto ele é bastante cobrado por este Vereador, porque é o meu bairro que está sem as 

lixeiras, né? E na verdade, cobramos, é o bairro São Cristóvão e o bairro Bela Vista aqui, perto 

da Associação dos Motoristas, né? Foram retiradas as lixeiras porque a empresa que venceu a 

licitação entregou a qualidade que não era a contratada. As lixeiras arrebentaram todas, né, na 

primeira coleta de lixo, o plástico não era da especificação, desculpa, correta, aí a empresa, a 

Prefeitura tem que entrar na justiça contra essa empresa. A UCS fez um laboratório de ensaio, 

né, veio aqui, coletou, foi lá pros polímeros, fez análise da matéria-prima que foi utilizado, veio 

o veredito que não era conforme a especificação técnica adquirida e vocês sabem como é uma 

licitação, né? Tem a, a contestação da empresa que não quer repor as lixeiras, né? E se você abrir 

um novo processo licitatório pra aquisição de mais lixeiras, você tem que comprar, ela também 

pode se habilitar novamente com a mesma lixeira que não deu certo. Então teve que se esgotar 

todos os prazos, né, com essa empresa e, na última semana, foram adquiridas lixeiras e 

certamente elas estarão, conforme o setor de compras, até o final do mês elas estarão sendo 

recolocadas nesses pontos que estão sem. Digo isso porque é em frente à minha casa e todos os 

meus vizinhos cobram de mim, né, e na verdade, nós precisamos colocar. Não foram retiradas 

lixeiras de São Gotardo, do União, de nenhum lugar para repor, então ficou aquele bairro sem as 

lixeiras. Então os cachorros espalham o lixo por todo, então todo dia tem que os moradores 

recolher. Então é uma cobrança constante, mas que está sendo resolvido dentro da, de todo o 

processo que é o trâmite burocrático que existe em função do processo licitatório pelo Poder 

Público Municipal. Mas não faltou empenho, não faltou dedicação da Secretaria do Meio 

Ambiente, do Conselho de Meio Ambiente para que o assunto fosse resolvido. Então certamente 

até o final do mês esse assunto, Vereador Clodo, estará sendo normalizado.  

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

Encerrado o, as Explicações Pessoais, passamos então para os Informes da Presidência. Gostaria 

de utilizar esse espaço para informar aos Colegas Vereadores e público presente os investimentos 

deste Poder Legislativo quanto à implantação do novo site, bem como a votação eletrônica e a 

transmissão das sessões via on-line. (Exibição de imagens através da televisão). A 1ª etapa, que 

já está concluída, contava com a criação e personalização do projeto visual do site para 

computadores e celulares, atendendo à Instrução Normativa nº 10/2014, no que se refere às 

“Boas Práticas de Transparência na Internet” e pelo eMAG, o Modelo de Acessibilidade em 

Governo Eletrônico. A reestruturação da plataforma de alimentação de informações, o 

administrador de informação e a inserção de informações no site, né, com o login de usuário de 

cada um dos Senhores Vereadores. Também, a 2ª etapa já concluída, a instalação, configuração 

do sistema on-line de votação via celular, tablet e notebook pelos vereadores durante as sessões 

legislativas, o que permite também inclusive a votação remota de todas as proposições. Estas 

duas etapas tiveram um investimento de 15 mil reais, através de menor preço, e a empresa 

vencedora foi a empresa Webde, de Caxias do Sul. Também, investimos na aquisição de câmera 

para transmissões das sessões on-line. Hoje estamos inaugurando este, esta nova etapa na 

transmissão de sessões da nossa Casa. Adquirimos uma webcam com resolução full HD, da 

marca Logitec, ao valor de R$1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais); o suporte do teto 

com regulagem, R$130,00 (cento e trinta reais); e o cabo para fazer a transmissão amplificado, 

R$720,00 (setecentos e vinte reais); o valor total: R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) deste 

investimento, também na modalidade menor preço, a vencedora é a empresa VS Comp 

Informática. O próximo passo será a digitalização do sistema de protocolo em conjunto com a 

Prefeitura Municipal. No futuro, teremos o protocolo eletrônico de todos os trâmites internos 

desta Casa e junto, através do Poder Executivo. O processo se iniciará em todos os setores, desde 

protocolos de projetos, ofícios que venham do Poder Executivo e, também, na integridade, o 

trâmite interno do Poder Legislativo. A digitalização do sistema de protocolos terá assinatura 

digital, com chave de segurança para o trâmite de informações. Portanto, estamos encaminhando 



 

Anais 2.587, da Sessão Ordinária do dia 10 de agosto de 2020. 151 

para uma diminuição drástica nesta Casa nos materiais de expediente e, também, otimizando 

todo o processo como um todo, trazendo segurança também com a assinatura eletrônica de todos 

os Colegas Vereadores. Aproveitando, desejo também um feliz dia dos Pais a todos os presentes, 

a todos os nossos munícipes, aos Colegas Vereadores. Ainda não tive a graça de ser pai ainda, 

mas um dia serei, né? Certamente os nossos pais são as nossas referências, os nossos nortes, 

assim como eu disse pro meu, no dia de ontem, espero um dia ser um pai tão bom quanto ele foi 

pra mim e certamente os senhores são com os seus filhos.  

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 10 de 

agosto de 2020, às 19h40min. Tenham todos uma excelente semana! 
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