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SESSÃO 2.649 – ORDINÁRIA 

30 de julho de 2021 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa tarde a todos! Então invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária extraordinária desse dia 30 de julho de 2021, às 

14h44min.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Solicito ao Secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos do Poder Executivo 

Municipal. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 084/2021, que encaminha o Projeto de Lei nº 049/2021, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$125.600,00”. 

Ofício nº 085/2021, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

do Projeto de Lei nº 049/2021, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no 

valor de R$125.600,00”. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Conforme acordo de líderes, então ficam excluídos 

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

então passamos à 

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 049/2021, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$125.600,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 049/2021 está em discussão.  

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Nós estamos apreciando hoje esse projeto de lei, que 

autoriza o crédito no valor de 125.600 reais, sendo que o valor que recebemos então, iremos 

receber do Estado será num montante de 87.400. Esse valor então é pra auxílio emergencial 

devido à pandemia para os profissionais da área da cultura e, também, do esporte. O valor de 87 

é de um total de dez milhões aí que o Governo do Estado está disponibilizando aos municípios, e 

esse valor é calculado de acordo então com o número de habitantes aqui de Flores da Cunha. Daí 

depois que esse projeto então for aprovado aqui pela Câmara, a Secretaria de Cultura e, também, 

de Desporto vai fazer um edital pra os profissionais da cidade que se enquadrarem nos critérios 

se inscreverem e o benefício será de oitocentos reais numa parcela ou se a pessoa quiser receber 

em duas parcelas de quatrocentos reais. Então o Município se inscreveu e, agora, está nessa fase 

de abrir as rubricas, pois só podem ser feitos esses pagamentos para profissionais liberais que 

tem o CPF, não pode ser empresa ou entidade. Deixa eu ver mais o que que eu posso contribuir 

aqui pra vocês com as informações. Então era isso. Então essa, esse projeto é de suma 

importância pra gente ajudar esses profissionais, que em meio à pandemia, tiveram muito dos 

seus negócios ou as suas atividades paralisadas principalmente na área da cultura. E é uma forma 

então de fazer um auxílio, né, nesse momento aí, que a gente possa depois também retomar a 

economia e fomentar cada vez mais essas áreas do nosso município. Era isso, Senhor Presidente. 

Muito obrigada!  
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VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

servidores e assessores da Casa, e os que nos acompanham através do Facebook. Este projeto em 

discussão, que destina recursos para atendimento emergencial aos profissionais que trabalham 

em atividades físicas, na área da cultura e do desporto do nosso município, que sofrem pela falta 

de recursos financeiros provocados pela impossibilidade de realizar eventos de natureza cultural 

ou esportiva devido à pandemia do Covid-19. Destacamos que em várias sessões desta Casa este 

parlamentar solicitou ao Executivo que esses profissionais fossem contemplados com o auxílio 

devido a grandes perdas provocadas pela pandemia. Fico feliz em ver recursos chegar a mão de 

quem tanto precisa de ajuda financeira. Obrigado, Senhor Presidente. Um bom final de semana a 

todos!  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Presidente, Colegas 

Vereadores, estamos aí há um ano e meio, quase dois anos aí de pandemia, sabemos das 

dificuldades enfrentadas por muitos profissionais e vem em muito boa hora esse projeto de 

abertura de um crédito especial que irá auxiliar profissionais da cultura e dos desportos, né? A 

pandemia cessou eventos, cessou feiras, cessou atividades culturais e os produtores de cultura 

foram uma das classes mais penalizadas, também, bem como os esportistas devido aos eventos, 

devido a não poder realizar todo tipo de atividade de esporte, que aos poucos também está 

voltando. Então eu recebo com alegria esse projeto que virá auxiliar então profissionais da 

cultura e dos desportos. E sou favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, público que nos 

acompanha, também fazendo, reforçando as palavras dos Colegas Vereadores, vejo que é 

importante a gente valorizar os profissionais ligados à cultura, também aos esportes no nosso 

município, que muito vem sofrendo em meio a essa pandemia, né? E se a gente não valorizar, 

não apoiar esses, esse aporte que vem do Estado e, também, uma parte do Município, a gente 

acaba extinguindo essas pessoas, eu digo, da sociedade, elas acabam tendo que se reinventar em 

outras formas de trabalho. E a gente sabe o quanto é importante apoiar a cultura, como o 

Vereador Angelo falou, também os esportes no nosso município, pra que logo que a gente passe 

a pandemia, a gente possa dar continuidade dentro dessas áreas. Então também sou favorável a 

este projeto e que a gente possa aprova-lo e que venha a beneficiar a nossa comunidade. Era isso.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

Vereadora, público que nos assiste através das mídias sociais, também sou favorável a esse 

projeto, porque sabedores que essas classes estão sofrendo no último ano da, com a pandemia, 

um ano e meio aí. Então, por várias vezes, também o nosso Colega do MDB, o Vitório, 

solicitava auxílios para essas pessoas. Também a gente correu o risco de muitos migrarem para 

outras funções e acabam talvez não voltando para o esporte, não voltando para a cultura. Então 

sou amplamente favorável. Acredito que todo auxílio que possamos dar para essas pessoas que 

promovem cultura, que promovem esporte, que são inseridos nessas atividades continuem e que 

retornem com, com mais esmero, com mais vontade de fazer, porque Flores da Cunha precisa. 

Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto nº 049/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 049/2021 aprovado por unanimidade. 

Então está encerrada a Ordem do Dia. Eu só quero lembrar aos Colegas Vereadores, que logo em 

seguida, logo após o Prefeito abrir o edital, que nós possamos divulgar para os nossos 

conhecidos para que o Município não corra o risco de perder esses recursos, né, que cada um 

faça o cadastramento em tempo hábil para, para esses recursos ficarem no nosso Município. 
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Então agradeço a presença de todos, a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão 

extraordinária desse dia 30 de julho de 2021, às 14h52min. Tenham todos uma boa tarde e uma 

boa semana! Obrigado!  
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