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SESSÃO 2.615 – EXTRAORDINÁRIA 

01 de fevereiro de 2021 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 

sessão plenária extraordinária do dia 1º de fevereiro de 2021, às 19h47min. Esta sessão 

extraordinária foi convocada em atendimento ao ofício 014/2021, encaminhado pelo Prefeito 

Municipal César Ulian, conforme lido no expediente da sessão ordinária. Conforme acordo de 

líderes, ficam excluídos o Pequeno Expediente, o Grande Expediente, as Explicações Pessoais e 

o intervalo. De imediato, passamos a  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 003/2021, que “Concede desconto especial no pagamento de IPTU 

e Taxa de Coleta de Lixo de 2021 e dá outras providências”. Solicito ao Secretário que faça a 

leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Lei nº 003/2021 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET: Este projeto atende a Lei de Responsabilidade Fiscal 

concedendo desconto para pagamento à vista, sendo que este desconto já foi previsto na 

elaboração do orçamento, ou seja, a receita de 2021 já foi calculada prevendo este valor de 

desconto. Quanto à forma de parcelamento em três vezes, é um critério que o Município já vem 

adotando nos últimos anos. O vencimento então em cota única deve ser em abril, pois esta data 

foi definida no Código Tributário do Município. Eu sou favorável a este projeto, Presidente.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, todos 

que nos prestigiam ainda nessa sessão. Também, como relator deste projeto da Comissão de 

Constituição, sou favorável, Senhor Presidente. E é uma forma também do contribuinte que 

antecipa o pagamento de uma forma à vista conceder os cinco por cento de descontos, e 

conforme o Colega Vereador se pronunciou e deu as devidas esclarecimentos. Sou favorável, 

Senhor Presidente.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, pessoas que ainda nos acompanham nessa sessão. O Projeto nº 03/2021 é que 

concede desconto especial no pagamento do IPTU e taxa de coleta de lixo de 2021 e dá outras 

providências. Então esse projeto ele é, ele é costumeiro vim nesta Casa no começo da, da gestão 

do ano e a gente sabe que a importância que tem a, o pagamento à vista lá pro dia 20 de abril 

como sempre estabelecida essa data para beneficiar também o contribuinte, o cidadão de Flores 

da Cunha e assim talvez causar alguma menor inadimplência ou esquecimento que as pessoas 

têm às vezes de ficar pagando parcelado. Então é um benefício fiscal que é concedido ao 

contribuinte e todos os anos ele acontece nos últimos tempos aqui e eu acredito que seja uma 

opção boa para o município e para o contribuinte também. Então sou amplamente favorável, 

Senhor Presidente.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O desconto especial do 

pagamento do IPTU é já de praxe, né, todos os anos. Faz com que o, o munícipe, os proprietários 

tenham o desconto pelo pagamento à vista e já provisiona recursos aí pro Município já ir 

investindo. Então, como é de praxe, acredito que seja uma boa proposta. Sou favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 003/2021 está em votação. Os 

Vereadores favoráveis digitem sim e os contrários digitem não. (Processo de votação eletrônica). 

Projeto de Lei nº 003/2021 aprovado por unanimidade. 
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Em pauta, o Projeto de Lei nº 004/2021, que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar por 

prazo determinado, Médico - Clínico Geral, visando atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

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

Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Lei nº 004/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Em nome do Poder Público, como Líder de Governo, 

gostaria de pedir o apoio dos Nobres Colegas Vereadores para a aprovação desse projeto, que 

visa então a contratação de prazo determinado de três médicos clínico geral pra atender as 

questões agora de, de uma servidora então que se aposentou, né, a doutora Silvia Bernardi, que 

ela realizava 30 horas semanais, e também, teve um médico programa Mais Médicos que 

também se exonerou, e o próximo então a se aposentar vai ser daqui dois meses. Então esses três 

médicos, que devido a não ter nenhum médico no, no concurso que estão aí pra ser chamados, 

então vai ter que ser feito um processo seletivo para completar então o nosso quadro funcional e, 

assim, atender as demandas agora que o Covid estão exigindo da, da área da saúde. Era isso, 

Senhor Presidente.  

VEREADOR DIEGO TONET: Sou favorável ao projeto de lei em questão, que solicita a 

contratação de médicos num contrato temporário pela questão de não haver candidatos 

aprovados em concurso público, uma vez que o concurso que seria realizado em abril de 2020 

precisou ser cancelado por questões de segurança, devido à pandemia, e não pode mais ser 

realizado até então. Para evitar a falta desses profissionais na área da saúde neste momento 

delicado da pandemia, né, então eu acredito que agora não será mais possível então realizar nesse 

momento então o concurso público. Pra evitar a falta destes profissionais, acredito que se faz 

necessário a contratação temporária em 2021, sendo que tão breve seja possível, se realize o 

concurso público para que tenhamos profissionais que possam ser nomeados para os cargos 

necessários. Era isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, já aprovamos nesta Casa 

projetos semelhantes e a gente sabe da importância que esses profissionais tem na área da saúde. 

Como não há banca, acredito que seja necessário sim essa contratação por esse tempo 

determinado. Então acredito que possamos sim contratar esses profissionais para prestarmos o 

atendimento necessário à nossa população e não podemos deixar de ser favorável a esse projeto, 

Senhor Presidente.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, como eu tenho me 

manifestado nesta sessão, nessa Casa Legislativa na noite de hoje, sou amplamente favorável à 

contratação desses profissionais. E também, queria fazer minha as palavras do Diego em que no 

momento oportuno aonde o Poder Executivo puder fazer um concurso público para que esses 

médicos sejam contratados e efetivados, para que dê mais segurança também tanto para o 

profissional que está trabalhando como para a população que vai, digamos assim, pegando a 

experiência do médico que fica aqui no nosso município. Sou amplamente favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Não havendo mais manifestações, então o Projeto 

de Lei nº 004/2021 está em votação. Os Vereadores favoráveis digitem sim e os contrários 

digitem não. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 004/2021 aprovado por 

unanimidade. 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 005/2021, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$300.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 
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VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei 05/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: No decorrer da semana, eu estive conversando com o 

atual Presidente do Consepro, que é o Giovanni Boscatto, e também com a Secretária Executiva, 

a Jéssica, sobre esse projeto então de crédito adicional no valor de 300 mil para o Consepro. E a 

gente sabe então, como o Prefeito falou também hoje à tarde, para todos os Vereadores, que o 

projeto apresentado pelo Consepro no ano passado foi de seiscentos e trinta e oito mil e 

novecentos mil reais, não, seiscentos e trinta e oito mil e novecentos reais, é isso, né? E aí, nesse 

montante então, trezentos e trinta e oito mil e novecentos são repassados diretamente à entidade, 

de acordo com a lei que já existe, e esses trezentos mil então ficou, se fez necessário então a 

alteração na rubrica, já que ele vai contemplar então a aquisição de equipamentos software pra 

instalação então do video monitoramento, que é o cercamento digital que vem sido trabalhado há 

alguns anos já, então está se dando continuidade ao projeto que já vem no município e que a 

demanda é muito importante na área da segurança. Além disso então, também nesse valor dos 

trezentos e trinta e oito mil e novecentos que vão ser repassados ao Consepro no decorrer do ano, 

são parcela mensais, foi se equiparado então o valor pago na região para os policiais, dar o 

auxílio pra eles, que eles permaneçam no nosso município, que antes era de quinhentos reais e 

esse ano então vai ser de seiscentos reais. Então, dessa forma, a gente acredita na parceria desse, 

dessa importante instituição para o nosso município e que, com isso, a gente tenha então maior 

segurança para todos. Por isso eu peço então a aprovação dos Nobres Colegas Vereadores. Era 

isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR DIEGO TONET:  O projeto em questão apenas altera, como a Silvana também 

falou, o orçamento abrindo um crédito especial, visto que a classificação orçamentária da 

despesa para investimentos que se pretende efetuar não consta no orçamento, estando presente 

apenas a classificação que contempla despesas com manutenção. Em virtude deste projeto estar 

em conformidade com a lei e por se fazer necessário para ampliar os serviços na área de 

segurança no município, sou amplamente favorável a este projeto. Era isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, o projeto contempla já 

necessidades, já anseios antigos também que tem o Consepro, a gente sabe da importância dessa 

instituição. Muito se fala no cercamento eletrônico, no vídeo monitoramento, então a gente sabe 

que tem o, alguns problemas como quem vai cuidar, quem vai observar, quem vai monitorar 

todos esses, esse vídeo, todo esse trabalho que será feito. Mas acredito, sim, que o trabalho do 

Executivo e desta Casa é trabalhar pela segurança. Então somos favoráveis também a esse 

auxílio aos policiais, a gente sabe da pouca demanda que há para policiais para o interior do 

estado, então o auxílio que se equipara talvez a outros municípios seja bem-vindo também para 

esses nossos policiais que vem aqui no nosso município trabalhar. Então esse aporte financeiro 

que está dando, está se dando para o Consepro eu acredito que seja válido e seja importante. 

Então somos favoráveis, sim, Senhor Presidente.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, Caros Colegas que se 

encontram aqui presente, também o povo que está nos assistindo e o pessoal que está aí ao vivo 

aqui na casa do povo, né, contribuindo de uma certa maneira, né, com que o nosso município 

venha a crescer ainda mais. Então eu sou amplamente favorável a essa, essa emenda, podemos 

dizer assim, para o Consepro. Também quero dizer que estou atuando forte na questão de 

segurança, acho que todo o dinheiro que é investido na questão da segurança sempre é, é muito 

bem-vinda e acaba sendo pouco, né, vendo os índices de criminalidade que vem crescendo em 

nosso município. Também nessa semana, estamos indo a Porto Alegre conversar com os nossos 

deputados também, para que eles também venham fazer uma força, né, para que o nosso 

município consiga mais efetivo da Brigada Militar. Também tenho sido procurado por diversas 
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lideranças na, dos bairros do nosso município, que, que gritam por mais segurança em nosso 

município. Então, mediante a isso, sou amplamente favorável. Sou um trabalhador na questão da 

segurança no nosso município. Era isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, todos os 

recursos que são investidos em segurança pública devem ser tratados aí com, segurança pública é 

uma prioridade, então todos os recursos que venham, todos os mecanismos de segurança pública 

são de extrema importância, né, seja aí ao software ou equipamentos, auxílio aí aos profissionais. 

Então somos amplamente favoráveis. Sei que tão logo vão vir mais projetos nesse sentido, pra 

que sim, a gente consiga instalar todo o cercamento eletrônico em Flores da Cunha, devido aí a 

demanda por segurança pública. Então o Consepro faz sempre um trabalho muito transparente e 

muito competente e a gente vai estar sempre sendo parceiro. Sou favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Lei nº 05/2021 está em votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus 

votos. Caiu a internet. Só um minuto que deu problema na conexão com a internet. Foi aberta a 

votação, vocês podem concluir a votação. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 

005/2021 aprovado por unanimidade. 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 009/2021, que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar por 

prazo determinado, Professores, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em 

que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

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

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

Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 09/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Nobres Colegas Vereadores, o 

pessoal que nos prestigia pelas redes sociais e aqui também até esse momento. Então, devido ao 

início do ano letivo nos próximos dias e algumas adequações que foram feitas com relação à 

escola estadual de Mato Perso, que passou a ser então escola municipal Antônio de Souza Neto, 

tivemos então que incorporar aí no quadro alguns funcionários. E o concurso então ele não pode 

ser chamado nesse momento, os professores que já passaram no concurso, devido à lei 173, que é 

a lei que proíbe despesas novas, agora, no ano da pandemia, pois no, neste decorrer estamos 

recebendo esses recursos da União. Mas um dos critérios então para serem chamados esses 

professores da qual o projeto está pedindo a nossa autorização, era para, é pra contratar 

professores por prazo determinado, vão ser utilizados critérios dos professores que já passaram 

no concurso, que estão na banca. Então nesse primeiro momento, temos aí a deficiência então de 

seis professores na, pra escola Antônio de Souza Neto, em Mato Perso; também, na rede 

municipal, nós temos aqui, em Flores, uma turma de sexto ano na escola 1º de Maio; duas turmas 

no quinto ano na escola São José; uma turma de currículo na escola Tancredo de Almeida Neves; 

uma turma de educação infantil na Rio Branco e, também, uma turma de educação infantil na 

Antônio de Souza Neto. Então esse é o primeiro levantamento então dos profissionais que estão 

sendo necessários, mas esse projeto também ele autoriza o Poder Executivo a realizar processos 

seletivos durante o decorrer do ano, pois a gente sabe que, devido também à pandemia, alguns 

professores possuem atestado, que inviabiliza a sua permanência em sala de aula e, assim 

também, podem ser chamados professores para substituírem nesse período. Então eu peço a 

colaboração dos Colegas Vereadores na aprovação desse projeto. Era isso, Senhor Presidente. 

Obrigada.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Eu sou favorável a este projeto, haja 

vista ter como critério a obediência da, do chamamento dos professores para o contrato 
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temporário até o final do ano letivo, desde que se obedeça a banca da aprovação do último 

concurso público. Então acho que é um critério bastante interessante e que a gente deva levar 

isso em consideração. Então estou favorável ao projeto.  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, da mesma forma que o 

Colega Diretor Vitório comentou, também sou favorável a sequência da banca, pois valoriza o 

profissional que estudou, se dedicou, que passou no concurso e está aí pra prestar um serviço 

acredito eu de qualidade ao município e todos que usufruem da educação no município, né? 

Então sou favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, sou favorável também a este projeto. Assim 

como a Silvana falou, temos algumas necessidades devido à municipalização da escola de Mato 

Perso, escola de Antônio de Souza Neto e, também, algumas demandas que andaram surgindo 

em outras escolas do município de Flores da Cunha. A Lei Complementar 173 ela impediria 

novas contratações permanentes nesse período de pandemia. Porém, por se tratar de caso 

excepcional, algo que a gente não pode parar o ensino, o ano letivo dentro do município de 

Flores, que já foi muito prejudicado inclusive no ano de 2020, eu acredito que se faz necessário 

sim a contratação por tempo, por temporária desses profissionais. E que assim como os Colegas 

Guga, Vitório falaram, que se siga a banca, a lista de chamamento, para que sejam beneficiados 

quem estudou, quem foi aprovado em primeiro lugar, né, que se siga a ordem. Então sou 

favorável a este projeto.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Assim como a saúde, a 

educação é prioridade, né, todos sabemos, está sempre, está previsto em lei federal que a 

educação tem que ser prioridade nos municípios. O Estado às vezes não é muito parceiro, 

tivemos que municipalizar escolas, assumir responsabilidades e, depois também, não sede 

profissionais pra trabalhar nessas escolas do Município, então o Município acaba tendo que 

absorver, né? É uma situação excepcional porque não pode ser nomeadas nesse período, então 

vai ser um contrato temporário. Mas educação é educação, deve ser tratada com prioridade a 

contratação desses professores, é fundamental aí pelo atendimento aos nossos alunos. Dessa 

forma, sou favorável a esse projeto.     

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

como a saúde, a educação também é primordial para o ser humano e principalmente para as 

crianças. A educação ela é necessária, ela é importante, ela forma o cidadão. Então não podemos 

deixar que sejam escolas que ficam, fiquem sem algum, algum mestre, né, algum, que passem os 

ensinamentos para essas crianças e adolescentes. Então o prefeito Lídio também muito batalhou 

para se municipalizar a escola Antônio de Souza Neto, do Mato Perso, e não podemos agora 

deixar desprovido dos professores naquela escola, bem como também as outras que carecem 

desses profissionais. Com tudo, já foi mencionado, é necessário que se observe a sequência dos 

professores, desses profissionais que se inscreveram e estão aptos para assumir quando se 

chamados. Então sou favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: O Projeto de Lei nº 009/2021 está em votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus 

votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 009/2021 aprovado por unanimidade. 

Encerrada a Ordem do Dia, agradeço a presença de todos e a proteção de Deus e declaro 

encerrada a sessão extraordinária desse dia 1º de fevereiro de 2021, às 20h15min. Muito 

obrigado e boa noite a todos!  
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