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SESSÃO 2.677 – EXTRAORDINÁRIA 

20 de dezembro de 2021 

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

sessão plenária extraordinária desse dia 20 de dezembro de 2021, às 20h28min. Esta sessão 

extraordinária foi solicitada pelo Prefeito Municipal, através do ofício nº 138/2021, 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 087/2021, que “Autoriza a concessão de subvenção econômica ao 

serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do município de Flores da Cunha 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. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 087/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, a comunidade 

que ainda nos prestigia e, também, nos assiste pelas redes sociais. Então esse projeto trata de um 

auxílio para o nosso transporte público municipal, da mesma forma, como vocês devem ter visto 

pela imprensa, aconteceu em Caxias do Sul, na Câmara de Caxias, na qual o transporte público 

em nosso município não está conseguindo dar a volta pela quantidade de passageiros que 

utilizam. Então a empresa que ganhou a licitação já protocolou pedidos de socorro pelo, 

econômico, ao Município em três oportunidades, a última então, em 17 de dezembro, quando 

anunciou que não teria mais condições financeiras de dar continuidade à execução do serviço de 

transporte público. Trouxe dados que comprovam que além do serviço encontrar-se mal 

dimensionado, houve severa redução no número de usuários durante o ano em uma tendência 

que ainda denota os resultados danosos da pandemia. A empresa, hoje, inclusive ostenta falta de 

crédito e protesto de faturas de aquisição de combustíveis, sendo não somente necessário, mas 

imprescindível a presente ajuda econômica, a fim de evitar o seu complexo colapso e, por via 

indireta, o colapso do próprio serviço de transporte público da cidade, que hoje atende cerca de 

oito mil pessoas. No mesmo tempo então, o Poder Público hoje reuniu com o nosso Prefeito, 

também nos explicou que será feito um estudo de readequação das linhas e algumas outras 

alternativas para que o processo de transporte público seja viável economicamente. Então peço o 

apoio dos Colegas Vereadores para a aprovação deste projeto.   

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Projeto de lei em discussão autoriza a 

ajuda financeira à empresa concessionária que presta serviço público de transporte coletivo 

urbano de passageiros do município de Flores da Cunha cuja a mesma alega não ter mais 

condições financeiras de dar continuidade à execução de serviços de transporte público de 

passageiros. Entre os motivos, a empresa alega uma redução de usuários durante o ano, o que 

comprometeu a saúde financeira da empresa. Se não aportarmos ajuda à concessionária, 

estaremos comprometendo o serviço de transporte público da cidade, que hoje atende cerca de 

oito mil pessoas, por mês, cujos usuários são pessoas com menor poder aquisitivo em nosso 

município. Também acho muito válido a criação de uma equipe técnica que seja montada para 

estudar o assunto. Portanto, Senhor Presidente, sou favorável ao projeto. Obrigado, Senhor 

Presidente.  

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

assiste. Tendo em vista então que a empresa que realiza o serviço de transporte apresentou 
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documentação provando não haver mais condições de continuar os serviços, considerando 

também que oito mil munícipes necessitam de tal transporte todo mês, também entendo que o 

Poder Executivo, também entendendo que o Poder Executivo já estuda revisar o sistema visando 

restituir a política tarifária à realidade do mercado, sem perder de vista contudo a modicidade do 

preço ofertado à população, sou favorável a este projeto. Muito obrigado.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadoras, as pessoas que ainda nos acompanham. Já há alguns anos, a gente vem com esse 

problema do transporte público em Flores da Cunha. Os usuários às vezes não são o esperado 

para as companhias que se instalam e se propõem a prestar o serviço. E, mas pensando sempre 

nesses oito mil, nove, sete, todos que se deslocam de um lugar para outro dentro do nosso 

município com o nosso transporte público, temos que pensar sim nessas pessoas. Então pensando 

sempre nisso, eu acredito que possamos aportar esses recursos para que o funcionamento 

continue. Mas também é necessário mais um estudo técnico, mais um, uns pareceres, mais umas 

avaliações para ver por que que as, não se torna viável com, com frequência as nossas empresas 

que prestam esses serviços para o nosso município. Então acreditamos sim que o Executivo o 

fará e breve teremos os resultados. Por ora é o que nos resta, é auxiliarmos e não deixarmos essas 

pessoas sem o serviço de transporte, mesmo que sejam elas em número reduzido, nós temos que 

pensar nos passageiros no nosso município. Então as, me preocupa um pouco talvez o 

precedente, né, que possamos abrir nesta noite, mas acredito que temos que fazer sim a nossa 

parte e dar continuidade ao trabalho que está sendo realizado no transporte das pessoas do nosso 

município. Então já, de antemão, sou favorável, Senhor Presidente.  

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Senhor Presidente, já, de imediato, sou 

amplamente favorável a esse projeto. Mas também gostaria de citar o bairro Monte Belo, Senhor 

Presidente, por diversas vezes a população vem pedindo pra se ter um transporte público lá, 

porque é um bairro bem complicado o acesso dos moradores, né, a subir, porque é uma elevada 

bastante grande. Então fica aí um apelo, né, pra que nós aprovando, né, esse aporte financeiro, 

que se dê uma olhada especial pra aquele bairro. Também foi bem citado que foi três pedidos, 

né, que veio ao Poder Executivo, dali a pouco nós podíamos ter dado uma atenção um pouquinho 

antes, né, não deixar chegar numa situação tal, porque são famílias que dependem, né, do salário, 

depende do décimo terceiro. Então, dali a pouco, se tivesse dado uma atenção um pouquinho 

antes, né, ter olhado a situação, dali a pouco nós estaríamos ajudando bem mais famílias aí que 

nesse fim de ano todos precisam, né, principalmente os assalariado. Então eu sou amplamente 

favorável ao projeto e que a empresa venha a se manter muito mais, né, tempo aí no nosso 

município prestando esse serviço. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto está em votação. Os Vereadores favoráveis 

votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 

087/2021 aprovado por unanimidade.  

Não havendo mais projetos para serem deliberados, então encerrado a Ordem do Dia, agradeço a 

presença de todos e a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão extraordinária desse dia 20 

de dezembro de 2021, às 20h35min. Muito obrigado! Tenham todos uma boa noite e uma boa 

semana! 
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