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SESSÃO 2.664 – EXTRAORDINÁRIA 

18 de outubro de 2021 

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

sessão plenária extraordinária desse dia 18 de outubro de 2021, às 20:00 horas. Esta sessão 

extraordinária foi solicitada pelo Prefeito Municipal, através do ofício nº 115/2021, lido na 

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, a Redação Final do Projeto de Lei nº 069/2021, que “Inclui o Projeto 1130 no Anexo I 

de metas do Plano Plurianual e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, autoriza a 

abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$313.400,00”. 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, com Redação Final. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Redação Final do Projeto de Lei nº 069/2021 está 

em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Então, este projeto que estamos analisando agora, ele 

vai criar dotação específica para a substituição da drenagem pluvial na rua Heitor Curra, entre as 

ruas Frei Eugênio e Borges de Medeiros. A obra se faz necessário pelo afunilamento da rede de 

esgoto, de pluvial do entroncamento da rua Heitor Curra com a rua Frei Eugênio, trecho onde 

será feita a intervenção. No entroncamento com a rua Borges de Medeiros existe uma tubulação 

com 1.200 milímetros de diâmetro que está apta a receber a demanda. Então ali onde se tem 

agora aquele buraco, que saiu inclusive no jornal O Florense, nas sinaleiras próximos à Lebes, ali 

foi feito então uma vistoria in loco pra verificar onde estavam os, as tubulações porque hoje não 

tem nenhum mapa oficial da Prefeitura onde mostre onde está passando a rede nossa de, de água. 

Então ali foi aberto pra consertar e poder fazer a canalização então dessa nova obra. Então a 

parte da rua atrás do, da, na lateral do Banana vai ficar fechada e mais lá na frente da Losteria, 

porque a obra então lá em direção ao cemitério foi feita e só que parou ali. E aí lá vinha com uma 

largura de tubulação, chegou aí, ela diminuiu e está causando bastante infiltração embaixo da, 

desta rua, que pode prejudicar, enfim, a ter problemas maiores. Então vai ser feita essa obra que 

não estava prevista então no Plano Plurianual. Então a gente pede a compreensão dos Vereadores 

e o apoio na votação desse projeto.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Redação Final do Projeto de Lei nº 069/2021 está 

em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de 

votação eletrônica). A Redação Final do Projeto de Lei nº 069/2021 aprovada por unanimidade.  

A Redação Final ao Projeto de Lei nº 070/2021, que “Autoriza a abertura de um Crédito 

Adicional Suplementar no valor de R$2.553.000,00”. 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, com Redação Final. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Redação Final do Projeto de Lei nº 070/2021 está 

em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Eu vou pedir o tempo de autor de projeto pra explicar. 

Não posso? Então nesse projeto nós temos duas importantes obras pro nosso município que estão 

sendo contempladas e vão precisar de suplementação. A primeira então trata ali da ampliação da 

Unidade Básica de Saúde Irmã Benedita Zorzi, ao lado, né? Vai ser construído uma nova 

estrutura, onde o Prefeito já nos passou, com atendimento especializado para a mulher e pras 
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crianças, dando mais qualidade também nos atendimentos e na reorganização da nossa unidade 

básica, que ela está sobrecarregada de atendimentos e precisa ter um, um melhor fluxo aí interno 

de trabalho. Então vai ser suplementada em um milhão, duzentos e dezessete, e ali também serão 

alocadas as emendas impositivas da gestão passada desta Casa. E a outra rubrica que está sendo 

suplementada então é pra a construção do centro de extensão escolar próximo ao Cemel. Então 

ali é um prédio que foi reformulado novamente ao projeto dele, né, a proposta, incluindo também 

as garagens para abrigar os micro-ônibus e, também, se houve alguma mudança no layout. Mas a 

principal questão de suplementar essa rubrica é em virtude do desequilíbrio monetário causado aí 

pelos efeitos da inflação. Conversamos, né, durante os últimos dias, né, que essas 

suplementações acabam tendo que sair dinheiro de outras rubricas para preenche-las. E aqui está 

presente a Natalina, a diretora de Cultura, da qual a, o departamento que foi afetado com essa 

remanejamento de, dos valores, onde tinha a Casa da Cultura e, também, o museu, que seriam 

obras que estavam previstas para serem começadas esse ano, mas devido à equipe técnica da 

Prefeitura estar defasada e não conseguir fazer todos os projetos necessários para todas as obras e 

a obra não poder ser realizada ainda nesse ano, então se optou em usar esse recurso esse ano. 

Mas ele será realocado o ano que vem e incrementado também, porque a gente entende o 

compromisso dessa Administração com a cultura, nas próprias palavras do nosso Prefeito, hoje à 

tarde, durante a reunião com os Vereadores, reforçou isso, né, o compromisso e a importância da 

Casa da Cultura pro nosso município, também foi falado durante ao, a conferência na cultura. E, 

no momento também, a Casa da Cultura está enfrentando um problema, né, que está se passando 

por uma reforma importante ali, de infiltração, onde essa Administração desde que assumiu tem 

feito notificações à empresa, foram três notificações e a empresa não cumpriu, então a Prefeitura 

precisou fazer uma nova licitação, então são mais recursos também que estão ali. Então antes de 

começar uma nova etapa, primeiro resolveu o que tem ali pendente pra depois começar um 

projeto novo da retomada então da Casa da Cultura. Acabou o tempo?  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, como já foi 

mencionado, projeto de lei agora em apreciação, no valor de dois milhões, quinhentos e 

cinquenta e três, destes, um milhão, duzentos e dezessete destina-se para a ampliação da Unidade 

Básica de Saúde Irmã Benedita Zorzi; os outros um milhão, trezentos e trinta e seis estão sendo 

suplementados para complementar a dotação originalmente orçada de três milhões e duzentos 

mil, perfazendo um total de quatro milhões, quinhentos e trinta e seis mil para a construção do 

núcleo de extensão escolar. Quero dizer que sou favorável a projetos que destinam recursos para 

a área da saúde e educação quando pensados em melhorar o atendimento aos nossos munícipes. 

Sobre a suplementação ao núcleo de extensão escolar, espero que todo este investimento venha a 

potencializar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem em nosso município e que os mais 

de dois mil metros quadrados de área construída com salas de aula, salas de apoio, salas 

multiuso, refeitório, entre outros, sejam espaços de proteção social e de resgate de crianças e 

jovens, diminuindo o ócio e evitando risco de estarem nas ruas convivendo e aprendendo o que 

não devem. Que possamos desenvolver projetos pedagógicos capazes de agregar valor à 

educação, ao desenvolvimento dos indivíduos e potencialidades, a formação pessoal na cidadania 

e a orientação para a prática social. Quero enfatizar que apenas e somente a educação de 

qualidade é capaz de garantir uma inclusão social completa e permanente, e o acesso ao mercado 

de trabalho com salários dignos para todas e todos. Este é o nosso grande desafio. Obrigado pela 

atenção! Boa noite e uma boa semana a todas e todos!  

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, estava aqui apenas fazendo 

uma comparação e uma pequena conta que me mostra um acréscimo variável perto dos 41% no 

valor que foi destinado num primeiro momento no projeto de lei 053, que foi aprovado aqui 

nessa Casa, por unanimidade, no dia 16 de agosto, novamente às pressas, né? Até fui, onde fiz 

uma fala que devia ser consultado o Conselho Municipal da, da Educação frente ao projeto aqui 

da, dos três milhões e duzentos pra escola de extensão aqui em cima, no poliesportivo. E nota-se 

que, em menos de 60 dias da aprovação, tanto no PPA quanto na LDO, vem novamente uma 
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suplementação pro mesmo projeto. Então no meu, no meu ver aqui, falta um pouco, eu acho que 

um pouco de planejamento da mesma forma, e não precisa ser as coisas aceleradas da maneira 

que foi. Apenas quis ressaltar aqui, porque em menos de 60 dias teve um acréscimo, e ele é 

muito significante, é um milhão e trezentos e trinta e seis mil nessa obra. Como os Vereadores 

aqui já salientaram, já colaboraram, já mostraram a importância, não discordo em número, 

gênero e grau de nada do que foi falado aqui, mas só deixo a minha opinião, que é, infelizmente, 

em menos desse tempo, esse projeto de novo vem ser discutido aqui e acho que é, às vezes 

demora um pouquinho mais, mas apresenta o projeto pronto, sem nenhuma ressalva e que não 

precise ficar a gente aprovando as coisas aqui, tudo em cima do laço. Então era isso. E mais uma 

vez, agradeço a oportunidade.   

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, apenas contribuindo também sobre a 

questão da complementação em relação à unidade básica de saúde. Na última semana, estivemos 

na audiência pública da saúde, a Secretária Jane também reforçou sobre a importância da 

construção dessa parte nova, mostrou que a parte que já existe da unidade ali, Irmã Benedita 

Zorzi, já não comporta nossa, a demanda que a comunidade tem. Então acredito que se faz, se é 

necessário, se faz, é importante que se faça esse aporte para que possamos começar, iniciar a 

obra e, de alguma forma, vir a colaborar com, com a demanda que hoje tem no município. Sobre 

a questão da escola então que vem ser a construída, a gente sabe que infelizmente tem a questão 

de ser retirado da, da questão da cultura, do museu, mas sabemos o, o nosso Prefeito firmou 

compromisso que no próximo ano será realocado novamente essas rubricas, esses valores nesses 

setores que também são importantes. E também, como o Colega Guga falou, a questão de, agora 

tem um aporte, né, de um valor ali maior do que inicialmente foi aprovado, foi proposto, né? 

Então como foi apresentado, teve duas situações ali, né, a questão da inflação, como o Colega 

hoje também falava na, na tribuna, né, quanto a gente paga por um botijão de gás, como as coisas 

evoluíram muito rápido. Eu mesmo peguei um jornal do início do ano, jornal O Florense, que 

tinha uma matéria de fevereiro, que dizia, a gasolina cinco, está chegando próximo aos cinco 

reais. Hoje a gente paga, em oito meses, sete a gasolina comum. E isso não é diferente na área 

dos materiais, quem trabalha com construção civil também, e sabe o quanto as coisas aumentam 

e muito rapidamente. E também, tem uma questão no projeto onde que foi colocado também um 

abrigo para os ônibus. Então isso inicialmente, no projeto, não constava e certamente elevou 

então esses gastos e justifica esse aumento que também está sendo apresentado. Era isso. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, essa suplementação ela, como já foi dito pelos Colegas anteriormente, vai servir pra 

suprir a alta aí nos materiais, né, nas, necessários pra conclusão de, destas obras devido a esse 

desequilíbrio inflacionário aí, da inflação, enfim, e os recursos, né, tiveram que ser retirados de 

outras rubricas que também são igualmente importantes. Mas como o Diego nos falou e, hoje à 

tarde, tivemos uma reunião com o nosso Prefeito, essas obras e ações aí poderão, de onde está 

saindo esse recurso, poderão ser suplementadas caso aconteça de, de ter que fazer alguma 

melhoria ou alguma obra ainda neste ano. Mas no jeito que estão as coisas, né, com reformas em 

cima de uma obra nova, que é a Casa da Cultura, ele não vê agora, não vislumbra que vá 

acontecer os outros investimentos na Casa da Cultura ainda neste ano, portanto, vai ter que ficar 

pro ano que vem. E dando essa garantia de que vai, vai destinar recursos no próximo ano ou se 

houver a necessidade ainda neste ano, suplementará de outras rubricas. Eu serei favorável a este 

projeto hoje, né, mas lembrando que uma não é mais importante que a outra, mas sim que todas, 

todas as obras devem ser concluídas. E também, que a, o início da obra da UBS central, o início 

da obra do núcleo, do núcleo educacional são muito importantes e, também, tem, tem que ser 

concluído, tem que ser iniciadas para alcançar aí os percentuais previstos de lei de, em recursos 

em educação e saúde. Portanto, eu sou favorável a esse projeto, Presidente.  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Redação Final ao Projeto de Lei nº 070/2021 está 

em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de 

votação eletrônica). Redação Final do Projeto de Lei nº 070/2021 aprovada por unanimidade.  

Ainda em tempo, queria comunicar aos Colegas Vereadores, demais pessoas que nos assiste, que 

na próxima quinta-feira, dia 21, às 19:00 horas, teremos aqui a sessão solene para entrega do 

Diploma Mérito Educativo às escolas Antônio de Souza Neto, Passos para o Futuro e Francisco 

Zilli. Contamos com a presença de todos! Também quero agradecer os Colegas, por ter acatado o 

pedido do nosso Prefeito dessa sessão extraordinária, pra apreciarmos essa suplementação de 

valores. E dizer assim, que as obras são importantes, elas são necessárias e o quanto antes a 

gente aprovar esses projetos, antes as obras se iniciarão. Então quero agradecer a todos.  

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

encerrada a sessão extraordinária desse dia 18 de outubro de 2021, às 20h20min. Muito obrigado 

e uma boa noite a todos! 
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