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SESSÃO 2.629 – EXTRAORDINÁRIA 

19 de abril de 2021 

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

sessão plenária extraordinária desse dia 19 de abril de 2021, às 20h05min. Esta sessão 

extraordinária foi convocada em atendimento ao ofício nº 082/2021, 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 à  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 025/2021, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.591, de 

05 de setembro de 2007, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a infraestrutura básica 

sobre a área de terras adquirida com base na Lei Municipal nº 1.823, de 01 de fevereiro de 1996, 

alienar os lotes aos interessados e criar o Conselho e o Fundo Municipal da Indústria, Comércio 

e Serviços”. 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 025/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Conforme o Prefeito falou conosco hoje, os 

Vereadores na parte da tarde, na reunião que sempre temos com ele, esse projeto é somente uma 

alteração, né, visando então modernizar aí o, essa lei que criou o conselho e o fundo pra auxiliar 

de forma mais abrangente os setores da nossa economia e, também, pra financiar aí projetos 

como a escola do Senai que está sendo instalada no nosso município, junto ao Centro 

Empresarial. Então, no decorrer da semana, também depois virá o projeto de lei pra incluir no 

PPA e na LDO a rubrica pra repassar os valores pra conclusão então da escola do Senai. Mais 

uma forma aí de auxiliar tanto a indústria, o comércio e, também, a educação, não deixa de ser, 

né, atingida com essa escola do Senai aqui no nosso município, uma demanda muito antiga e que 

vai colocar também Flores da Cunha aí no mapa da, da nossa educação do Senai. Era isso, 

Senhor Presidente. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, ainda em tempo quero 

cumprimentar a Secretária de Saúde, a Jane, que hoje Senhor Prefeito me atendeu, né, a equipe 

dela atendeu o meu chamado, então fui bem atendido mais uma vez pelo posto de saúde. E 

comentar um pouquinho mais sobre esse projeto, que eu acho de importante, importante e 

relevante da mesma forma. Trago comigo as bandeiras, que sempre foi geração de emprego e 

renda no município, todos aqui sabem das minhas bandeiras. E acredito uma, como a Colega 

Vereadora comentou, referente à obra do Senai, uma obra importante, relevante, que se iniciou 

no ano passado aqui no nosso município, né, então nada mais justo, Senhor Prefeito, da mesma 

forma, em contribuir, em ajudar, visto que temos os recursos disponíveis para isso. E o 

importante é trazer o desenvolvimento e o progresso pro nosso munícipio. Era isso, Senhor 

Presidente. Muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 025/2021 está em votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. (Processo de votação eletrônico).  

Projeto de Lei nº 025/2021 aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 026/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a antecipar parcialmente 

o pagamento aos prestadores de serviço de transporte escolar da rede pública municipal de 

ensino, relativamente ao período de suspensão das aulas presenciais em razão do estado de 
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calamidade pública, decorrente da pandemia causada pelo novo Coronavírus”. 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 026/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Da mesma forma como foi auxiliado as escolinhas do 

nosso município, né, o Poder Público sempre preocupado com os negócios do nosso município, 

também vem atender aí uma demanda da, dos prestadores de serviço do transporte escolar. Então 

esse projeto visa então o pagamento de 30% sobre os quilômetros que estão no contrato, né, que 

serão pagos de forma antecipada, mas depois serão compensados com serviços para o Município. 

Então essa é uma forma que o Município também está trabalhando para ajudar na manutenção aí 

dos nossos negócios, pois no momento em que as aulas retornarem, teremos que ter essas 

empresas de transporte escolar pra atender os, a demanda dos nossos alunos. Então era isso, 

Senhor Presidente. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Presidente, Colegas 

Vereadores, sou favorável a esse projeto, tendo em vista aí a, a manutenção dos negócios, dos 

negócios do nosso munícipio, as empresas que precisam manter o seu, a sua estrutura, empresas 

pequenas geralmente. Então é necessário o Poder Público dar esse alento a esses pequenos 

empresários, lembrando que tão logo os alunos possam voltar às aula, a prestação de serviços 

volta, então é apenas um adiantamento. Eles em breve irão pagar em serviço. Portanto, sou 

favorável sim a esse projeto, Senhor Presidente.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, com a suspensão das 

aulas nas escolas municipais e estaduais determinadas pelo Poder Público para o enfrentamento 

da pandemia do novo coronavírus, o faturamento das empresas prestadoras de serviço do 

transporte escolar ficou comprometido e com certeza muitas empresas estão com muitas 

dificuldades financeiras. Considerando que empresas poderão cessar o serviço de transporte 

escolar devido à falta de recursos financeiros, o que acarretará, no retorno às aulas, problemas 

para o transporte dos estudantes de nosso município. Não havendo irregularidade no pagamento 

da antecipação, de acordo com a norma técnica apresentada como anexo na PL 26/2021, e os 

valores pagos às empresas de transporte escolar é uma antecipação para uma futura prestação de 

serviço, sou favorável, Senhor Presidente. Inclusive peço ao Poder Executivo que estude a 

possibilidade de aumentar esse valor superior aos 30%. Também, Senhor Presidente, precisamos 

buscar junto ao Poder Executivo ajuda para outros setores, principalmente o ramo de eventos que 

deve ser uma prioridade nesta Casa Legislativa. Obrigado, Senhor Presidente. Uma boa semana a 

todos. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Estive acompanhando esse pessoal que venho 

aí, Senhor Prefeito, reivindicar essa, esse auxilio, né? Eles me procuraram até pela questão que 

eu estava na administração passada, um norte pra eles, e estive em contato, conversei com todas 

as empresas que estavam ali, me fizeram um grupo de Whatsapp, me colocaram nele e aonde foi, 

acho que o Senhor agendou um horário com eles, né, falaram super bem do seu atendimento, de 

toda a tua equipe aí, que foram, foi prontamente atendida. Então sou favorável e isso estimula a 

eles um ano parado, é um, economicamente falando é, e também hoje, o trabalho assistencial, da 

mesma forma tu olhar pros dois lados da moeda, né, ele é muito importante. Então estive 

também na casa de um dos, dos empresários que estão com os carros, os carros são os ônibus, 

micro-ônibus parados, sem a devida manutenção, porque não está rodando, então isso também 

desestimulou muito eles. Ver, eu entendi perfeitamente o sentimento de, de tristeza, né, de 

tristeza em não poder trabalhar, não, não conseguiram, enfim, desenvolver o trabalho que eles 



 

Anais 2.629, da Sessão Extraordinária do dia 19 de abril de 2021. 205 

vieram, se prontificaram aqui, ganharam as linhas e infelizmente, por causa da pandemia, não 

puderam desenvolver esse trabalho. Então mais uma vez sou favorável a esse projeto, a esse 

auxílio, o que foi disponível no momento em repassar como forma de adiantamento, e serei 

favorável, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

VEREADOR DIEGO TONET: Também estive acompanhando a demanda da, de alguns 

representantes da, dos transportes, precisamente também dos transportes, mais precisamente dos 

transportes escolares, e sei que desde o início do ano passado, eles vem sofrendo desde março, 

tendo trabalhado poucos meses nesse período devido às restrições da Covid, né? E numa, numa 

das reuniões também estive junto com o César acompanhando as demandas e neste momento já 

tinha sido apresentado a possibilidade do adiantamento de 30%, que foi o que o, uma nota 

técnica do Tribunal de Contas da metade do ano passado orientava, né, lembrando que esse 

adiantamento já poderia ter sido feito, né, também ainda no ano passado, por orientação do 

Tribunal de Contas do RS. E a demanda já é, já é do ano passado também, o pessoal já relatou 

que já vinha há muito tempo fazendo este pedido e que felizmente agora, nós encontramos 

embasamento legal pra conseguir realizar e atender essas pessoas. Sou favorável a esse, a esse 

projeto. 

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

que ainda nos acompanham. Também sou favorável, haja vista que as dificuldades enfrentadas 

por essas empresas prestadoras de serviço ao Município elas aumentaram e muito nesse último 

ano de pandemia. Então a gente sabe que é real a dificuldade que eles estão passando. E com a 

prestação de serviços para o nosso Município, acredito que precisamos do serviço deles quando 

forem assim acionados. Então sou favorável a esses 30% que será pago com seu serviço, com 

aquilo que eles oferecem para o Município. Sou amplamente favorável, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 026/2021 está em votação. Os 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Então Projeto 

de Lei nº 026/2021 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 19 de abril de 2021, às 20h25min. Muito obrigado! 

Boa noite a todos! Paz e bem!  
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