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SESSÃO 2.673 – EXTRAORDINÁRIA 

29 de novembro de 2021 

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

sessão plenária extraordinária desse dia 29 de novembro de 2021, às 20h20min. Esta sessão 

extraordinária foi solicitada pelo Prefeito Municipal César Ulian, através do ofício nº 131/2021, 

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, o Projeto de Lei nº 082/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 

Termo de Consolidação dos Créditos a receber do Estado referente aos repasses da saúde dos 

exercícios de 2014 a 2018, abdicando da incidência dos encargos de juros e correção monetária, 

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: Projeto de Lei nº 082/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, hoje à tarde, 

estivemos todos reunidos então com o Prefeito Municipal, que explicou a questão do projeto que 

estamos analisando agora. Ele também conversou com o nosso ex-prefeito Lídio Scortegagna, na 

qual na sua gestão foi assinado então esse convênio do Negocia RS, pra poder receber esse 

dinheiro que estava aí há anos, que o Governo do Estado devia para o Município na área da 

saúde, e que então seria feito em troca de imóvel. Porém, esse ano, o Governo do Eduardo Leite 

recebeu diversas verbas extras na área da saúde e ele optou em liquidar todos os convênios que 

eles têm do Negocia RS. Então esse, esse projeto, por sido Negocia RS, vai cair por terra e os 

municípios então receberam essa informação meio que é, é o que temos, se quiserem, e senão 

fiquem sem, mais um pouco, essa é a resposta que eles nos deram. Porque o Município também 

teria perdido os prazos pra entrar na justiça e se for querer entrar na justiça agora, vai perder três 

anos de valores, só teriam dois anos ainda a lutar pelo valor. Então a gente chegou num 

consenso, né, nos Colegas Vereadores, que a melhor alternativa seria receber esse recurso de um 

milhão e duzentos, pra que não haja então perdas pro Município, e que depois irá se negociar na 

forma que o governo permitir e talvez a aquisição desse imóvel futuramente. Acho que é muito 

válido, era uma coisa muito importante também pro nosso Município, por ser um local 

estratégico enfim. Então peço a colaboração dos Colegas Vereadores para a aprovação deste 

projeto.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O projeto de lei em questão que 

é um, trata-se aí de um termo de consolidação, nada mais é do que um acordo proposto pelo 

Governo do Estado, né, pra que recebamos aí apenas a dívida real, né, abdicando aí dos juros e 

dos encargos, né, que esse período acarretou nesta dívida, né? A gente tem que levar em 

consideração que o Estado está exercendo uma pressão pra que faça, a gente receba apenas o 

pagamento, o Município receba apenas o pagamento da dívida real e que caso a gente, o 

Município, né, entre na justiça, corre, corre-se o risco da prescrição do, do prazo, né, aí da 

dívida, né, dos anos, dos primeiros anos, então diminuindo ainda mais o valor real, né, dos 

repasses aí do pagamento da dívida. Então a gente avaliou, né, melhor receber então a dívida real 

do que acabar não recebendo nada, como bem a Silvana comentou, né? Devido a todas essas 

circunstâncias, eu sou favorável ao projeto, Senhor Presidente.  
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PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 082/2021 está em votação. Os 

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

Projeto de Lei nº 082/2021 aprovado por unanimidade.  

Então encerrado a Ordem do Dia, eu agradeço os Colegas Vereadores, por ter aceito o convite 

para hoje à tarde então se reunirmos com o Prefeito, acho que é, foi uma iniciativa muito válida 

do Prefeito Municipal César de trazer todos os Vereadores a mesa a mesa, para discutirmos esse 

projeto tão importante para o Município. Então eu agradeço a presença de todos hoje de tarde e 

dou por encerrada então a nossa sessão extraordinária nesse dia 29 de novembro de 2021, às 

20h25min. Muito obrigado e uma boa noite a todos! 
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