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SESSÃO 2.698 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

20 de abril de 2022 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão plenária extraordinária desse dia 20 de abril de 2022, às 18h36min. 

Cumprimento e agradeço a presença de todos os Colegas Vereadores, da Vereadora; 

cumprimento também nosso Vice-Prefeito Márcio Rech, em nome dele, todos os secretários aqui 

presentes; subprefeitos, servidores municipais, ao Conselho da Cultura que se faz presente, 

assessorias de deputados, demais entidades representadas, assessores desta Casa, a imprensa, 

sejam todos bem-vindos. Também cumprimento a todos os munícipes que nos assistem através 

das mídias sociais.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Solicito ao Secretário que faça a leitura do expediente recebido que se refere a esta sessão 

extraordinária. 

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA:  

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 057/2022, que solicita a convocação de sessão extraordinária para apreciação e votação 

dos seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar nº 002/2022, que “Dispõe sobre a estrutura 

administrativa do Poder Executivo de Flores da Cunha, estabelece as diretrizes de ação 

governamental e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 033/2022, que “Autoriza a concessão 

de subsídio tarifário ao serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros do 

município de Flores da Cunha e dá outras providências”; e Projeto de Lei nº 034/2022, que 

“Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$100.000,00”.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Redação Final do Projeto de Lei nº 033/2022, de autoria do Vereador Diego Tonet, que 

“Autoriza a concessão de subsídio tarifário ao serviço público de transporte coletivo urbano de 

passageiros do município de Flores da Cunha e dá outras providências”. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Obrigado, Secretário. 

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 Complementar nº 002/2022, que “Dispõe sobre a 

estrutura administrativa do Poder Executivo de Flores da Cunha, estabelece as diretrizes de ação 

governamental e dá outras providências”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado 

dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável, com Redação Final. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O projeto está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Solicito ao Senhor Presidente, conforme o artigo 158, 

do nosso Regimento Interno, parágrafo 2º, que em projetos de autoria do Executivo será 

considerado autor, para efeitos do presente artigo, o vereador que for apresentado pelo Prefeito, 

através de ofício, como seu Líder de Governo, e gozar das prerrogativas de intérprete do 

pensamento do Prefeito junto à Câmara. Por isso, solicito o tempo de cinco minutos. 

(Assentimento da Presidência). Obrigada, Senhor Presidente. Boa noite a todos que nos 

acompanham nesta sessão, a quem está em casa também pelas redes sociais, Colegas 
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Vereadores, nosso Vice-Prefeito Márcio, toda a equipe administrativa da Prefeitura, comunidade 

aqui; em especial também, o nosso assessor do Deputado Sérgio Turra, Zanonato, seja bem-

vindo. Estamos nessa noite então debatendo o projeto de reforma administrativa, na qual está 

repondo alguns cargos para o nosso Executivo, exatamente 26 cargos, dos 30 que foram extintos 

pelo Adin na administração passada. E, na última sessão de segunda-feira, o Vereador Guga 

levantou a seguinte frase: fazer mais com menos. E Vereador Guga, essa tua frase foi perfeita, 

porque é o que o nosso Prefeito César Ulian está fazendo até agora. Em um ano e quatro meses 

de governo, estamos trabalhando com 30 cargos a menos do que a administração anterior. E 

nesse período, tivemos aí a ampliação do posto de saúde, que será praticamente um posto novo 

sendo construído; o Núcleo de Extensão Escolar; também, 18 quilômetros de asfalto aí, contando 

todas operações tapa-buraco também que foram feitas; dois milhões de investimentos para 

equipar todas as escolas, deixar elas no mesmo nível; o aumento significativo nos subsídios para 

a agricultura, o aumento do incentivo para instalação de novas empresas e novas indústrias, 

zeramos a lista de espera da educação infantil, a Sala do Empreendedor que está auxiliando os 

nossos empreendedores do nosso município; também, os serviços on-line que estão agora 

funcionando na Administração Municipal para o benefício do nosso cidadão. Por isso e por mais 

tudo que o nosso Prefeito deseja fazer e entregar por essa nossa comunidade tão querida, que é 

Flores da Cunha, que precisamos desses mais 26 cargos. Afinal, estamos trabalhando aí, nesse 

período, em déficit de pessoal, mas mesmo assim entregando o que é necessário pra comunidade. 

Mas queremos entregar muito mais, Senhor Presidente! Temos o objetivo de deixar essa marca 

progressista em nosso município, com muitas ações importantes e principalmente focadas no 

turismo, na educação, na saúde, no auxílio a nossa Upeva, através de um cargo para também 

auxiliar nas políticas públicas da causa animal enfim. Esse assunto foi debatido com a 

comunidade, foram apresentadas, né, os benefícios que esses cargos trarão, foram feitas 

audiências públicas, foram apresentadas para entidades, o projeto tramitou aqui, foi ouvido 

também as comissões, enfim, estamos aqui, hoje, para dar esse, essa ponto final nesse assunto, 

que se estendeu por quase quatro meses, e que está aí à espera de um desfecho para que a nossa 

comunidade usufrua dos benefícios que ele trará. Então peço aos Colegas Vereadores o apoio 

para que esse projeto seja aprovado nesta noite. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigada. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa noite, Senhor Presidente; 

cumprimento todas as autoridades aqui presente, o Vice-Prefeito Márcio, equipe de secretários, 

demais autoridades mencionadas pelo Presidente, Colegas Vereadores, assessores, servidores da 

Casa, imprensa, demais público aqui presente e os que nos acompanham através do Facebook e 

do youtube. Senhor Presidente, quando em 25 e 26 de janeiro as bancadas do MDB e PSB não 

compareceram nas sessões, com base regimental, foi uma tentativa encontrada para que o 

Executivo repensasse a PLC como um todo. Porém, ao ser protocolada novamente agora, como o 

PLC 02/2022, observa-se que o Executivo realizou poucas alterações. Portanto todo o 

questionamento feito pela comunidade, através desta Casa, não foi considerado pelo Executivo. 

Nobre Colegas Vereadores, grande parte das decisões políticas locais acontece aqui nesta Casa. 

Somos nós que temos a responsabilidade de legislar, pensando amplamente o município como 

um todo, para agora e o futuro, com responsabilidade em relação aos recursos públicos. Quero 

reafirmar que a criação da Secretaria de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade e a 

restruturação das secretarias considero necessárias e importantes, mas a quantidade de CCs não 

foi revista. Obrigado pela atenção. 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, 

Vereadora; nosso Vice-Prefeito, o Márcio; secretários, servidores da Casa, imprensa, pessoas que 

nos acompanham através das mídias sociais, sejam todos bem-vindos; Subprefeito também de 

Mato Perso, Otávio Rocha, o Elso, o Bruno. Senhores, há de se lamentar que o projeto ora 

discutido, e muito polêmico, não tenha seguido um processo natural que a maioria dos projetos 

que vem a esta Casa seguem. A questão polêmica, que se iniciou lá em janeiro, foi a questão dos 
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esclarecimentos. Algumas foram sanadas e outras ainda estavam pendentes, por isso dos 

requerimentos. O requerimento algum foi respondido, o primeiro; o segundo ainda está em 

andamento e o prazo dos 15 dias não foi observado. Comentava isso com meus colegas de 

comissão, o Clodo Rigo e o Horácio Rech. Ora, essas polêmicas elas são parte da democracia. O 

trabalho desenvolvido pelo vereador é justamente esse, como o meu Colega Vitório acabou de 

mencionar. Não se trata de travar projetos ou atravancar a Administração, era apenas algum 

esclarecimento às vezes que a comunidade nos cobrava, nos cobra e que a gente ia buscar junto 

ao Executivo maiores informações. Aconteceram algumas, foram sanadas, outras estão um tanto 

pendentes, mas cá estamos como legisladores para apreciar o Projeto 02. Então espero que se 

aprovado o Projeto 02, traga bons, melhores, rápidos e eficientes serviços a toda a comunidade 

de Flores da Cunha nas áreas em que são proposta todos esses cargos, e quem virá exercê-los, 

que o faça com empenho e responsabilidade. Então acreditamos que o plenário é soberano e 

todas as formas legais serão observadas. O processo democrático às vezes ele é um tanto 

conturbado, mas ele é sempre válido também para todo e qualquer problema que se apresente. 

Então, como já falamos, esperamos que o consenso prevaleça e as opiniões contrárias também 

seja respeitada. Então por ora era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, de acordo com artigo 161, inciso 4º, do 

nosso Regimento Interno desta Casa, solicito o tempo de cinco minutos como relator do projeto 

na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. (Assentimento da Presidência). Obrigado, 
Senhor Presidente; Colegas Vereadores, Vereadora, público que nos acompanha; Vice-Márcio, 

em seu nome, cumprimento todos das secretárias, servidores municipais; público que nos 

acompanha aqui presente e, também, de casa; também saudações ao representante do Deputado 

Sérgio Turra, Nestor Zanonato, que se faz presente. Gostaria também de fazer meu comentário, 

várias vezes nesta Casa defendi este projeto e venho acompanhando ele desde o início, onde 

teve, num primeiro momento ele foi protocolado lá no dia 23 de dezembro do ano passado, então 

pra deixar bem claro pra todo mundo, que não é um projeto que entrou ontem nessa Casa. Eu já 

estou com os cabelos até brancos aqui de tanto olhar pra esse projeto, né, não foram poucas as 

vezes que eu olhei, acho que o César Conz já me viu lá visitando ele algumas vezes pra trocar 

algumas ideias e pra tirar todas as dúvidas que sempre tive em relação do projeto, todas as vezes 

fui muito bem recebido, não só na secretaria dele como em outras, e tenho muita convicção do 

propósito deste projeto, por que que ele está sendo colocado. Atendo, e sei dos motivos dos 

Vereadores, dos Colegas, de todas as, do que foi feito ali atrás, das emendas que foram 

colocadas, todos temos direito de nos manifestarmos aqui, está no nosso Regimento também, 

mas volto a dizer, as emendas quando foram colocadas lá no dia 24, quando a primeira vez esse 

projeto, 24 de janeiro, quando ele veio a primeira vez nessa Casa, elas são inconstitucionais, vão 

contra a Lei Orgânica do nosso Município, lá no artigo 63, onde que diz que se trata de tema 

exclusivo do Poder Executivo. O vereador não pode solicitar alterações no que diz respeito à 

reforma administrativa, né, pode fazer as emendas sim, mas elas são inconstitucionais. E também 

me chama um pouco a atenção, porque das duas emendas que foram apresentadas, uma 

supressiva e uma outra emenda substitutiva, isso, obrigado, teve até algumas exclusões de 

cargos, isso a gente entende também, né, os vereadores disseram que são favoráveis a alguns e 

contrários a outros. Mas chama a atenção porque estavam excluindo até cargos de subprefeitos 

de Otávio Rocha, de Mato Perso, até o próprio cargo que o Colega Guga ocupou na 

administração passada estava sendo excluída, né? Então eu acho que não faz muito sentido, né, 

Guga? Tu sabe que todos os 30 cargos, sei lá, que tinha lá atrás eles eram necessários, não 

podemos agora estar comparando os cargos que são criados agora, porque é uma proposta 

diferente, o plano de governo da atual Administração não é o mesmo plano de governo da 

administração anterior, então é até injusto a gente comparar cargo a cargo. E dessa forma 

também, a gente sabe, como a Colega Silvana também falou, eu vou citar alguns motivos que eu 

levo a crer que esse projeto se faz necessário, né? Nós tivemos a Lei 173, que impediu durante 
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todo o ano de 2020 alguma contratação, então teve que se fazer menos, né, aliás, mais com 

menos, com as poucas pessoas que tinha. E diante disso, tem algumas propostas também que está 

desde o plano de governo e, também, no ano passado, no decorrer do ano passado, o Prefeito 

César, o Consepro esteve aqui presente, falando, um deles é o projeto do Olhar Digital, ele só vai 

ser possível de ser executado tendo a Secretaria de Segurança Pública, diretor Vitório falou 

muito bem, né, se não for aprovado, não tem como fazer esse projeto acontecer. Vale salientar 

que dos 26 CCs propostos, parte deles são FCs, então são funcionários que já estão trabalhando 

dentro da Prefeitura e irão incorporar uma nova função, com salário que não é integral, não é o 

mesmo valor de um CC. Também gostaria de salientar que dentro, hoje, da Secretaria de 

Educação, nós temos cerca de 313 servidores, em 11 escolas, por isso se faz necessário o 

secretário adjunto, criar uma Subsecretaria de Esportes também pra poder ter um amparo melhor, 

uma Subsecretaria de Cultura pra também ter um respaldo maior e ter também a captação de 

recursos, que tanto é necessário dentro desses dois setores do esporte e da cultura. Dentro da 

Saúde, nós temos 142 servidores mais ou menos alocados. Vale lembrar que em 2021 foram 

duzentos mil atendimentos, mais de duzentos mil atendimentos e, também, nós estamos tendo 

agora a ampliação da UBS da unidade central, que também vai requerer mais pessoas pra poder 

gerir toda essa parte, por isso se faz necessário o secretário adjunto. E vale lembrar que dentro da 

área da Saúde, também temos a divisão de bem-estar animal, onde uma pessoa estará também 

trabalhando, apoiando a Upeva. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores e 

Vereadora; na presença do Márcio, a todos os funcionários públicos, subprefeitos e demais 

pessoas que nos prestigiam na noite de hoje. Dizer que comungo da opinião dos meus Colegas de 

bancada, o Ademir Barp e do Vitório Dalcero. Se aqui nessa noite de hoje for aprovado esse 

projeto, a gente deseja que as pessoas que venham a ocupar façam um excelente trabalho, que 

tenham muita, muito discernimento em seus cargos. Esta bancada aqui tentou, por meio das 

emendas, Vereador Diego, trazer de uma certa forma a opinião da comunidade junto dela, foi 

taxada, foi dado a inconstitucionalidade, mas somos oposição, somos minoria e novamente não 

fomos ouvidos e esse projeto volta a essa Casa. Então pra encerrar, agradecer também a 

oportunidade. E que se esse projeto aqui, hoje, for aprovado, desejo muito sucesso à 

Administração. Era isso. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, tem que 

ser assim! Isso é política, isso é democracia! Senão não teria motivo de nós estarmos aqui, numa 

quarta-feira de noite. Nós poderia pego a semana passada, o mês passado, assinado o projeto, 

aprovado, como foi até então, eu diria, 99% dos projetos que o Executivo mandou pra cá. Tem 

que haver essa discussão, tem que haver esse contato entre nós nas comissões. O Executivo 

trabalhou muito, Vereador Vitório, trabalhou muito em cima do projeto, desse projeto, 

juntamente com todas as suas, os seus secretários, buscando a melhor forma de acrescentar 

opções para os munícipes, pessoas que pudessem trabalhar para os munícipes, trabalho realizado 

durante seis meses. Projeto veio pra essa Casa, a pedido da oposição, o Prefeito deu um passinho 

pra trás, retirou o projeto, mas com a convicção que o Prefeito e o Vice, os secretários tinham, 

que o projeto era assim mesmo que tinha que ser, ele voltou pra essa Casa igualzinho como ele 

tinha vindo na primeira vez, respeitando o que a oposição pediu, que era tempo pra comunidade 

se manifestar, dar a sua opinião com relação ao projeto, e foi feito! Foi feito audiência pública, 

quem queria e quem podia estar lá foi convidado! A gente viu que ninguém foi lá reclamar 

porque o projeto é excelente! As mídias sociais muitas poucas reclamações, sempre das mesmas 

pessoas, induzidas, induzidas a reclamarem na mídia social, que é costume de algumas pessoas! 

Então eu volto a afirmar, projeto está correto! Nós temos aqui, como testemunha, todos os 

secretários envolvidos nesse projeto, que são as pessoas diretamente ligadas, juntamente com o 

Executivo, os secretários é que fizeram este projeto! Quando você assume uma empresa nova, 

você põe lá dentro, na sua empresa, as pessoas que você quer que trabalhe pra ti, da sua 
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confiança, e é isso que o Executivo está fazendo! Então, a partir de hoje, eu peço aos Colegas 

Vereadores que nós aprovamos esse projeto, que a democracia seja feita, o projeto foi discutido, 

foi avaliado e, hoje, nós estamos aqui com a nossa responsabilidade, onze pessoas escolhidas 

para estarmos aqui representando as nossas comunidades, as nossas entidades! E através de 

projetos assim que nós temos que mostrar o porquê que nós estamos aqui hoje. Era isso, Senhor 

Presidente. Obrigado. 

VEREADOR LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Boa noite, Senhor Presidente; Vereadores e 

Vereadora, o Vice-Prefeito Márcio, também ao secretariado que se encontra, toda a população 

que nos acompanha, também a população que nos acompanha através das mídias sociais. 

Gostaria de contribuir com esse projeto tanto pouco polêmico, e eu não vejo polêmica nenhuma 

nesse projeto, porque a partir do momento que uma nova administração assume, sempre há 

comparações, e até agora não tinha como nós compararmos um governo e a outro. A gente vê 

sempre o nosso amigo e Vereador Guga comentar do prefeito Lídio, porque no prefeito Lídio a 

gente fez isso, fez aquilo. Concordo, fez um bom trabalho, não posso negar. Mas também vamos 

dar condições ao Prefeito César também fazer um trabalho da mesma forma, com justiça, coisa 

que não estava sendo feito, né, não estava acontecendo! Porque a partir do momento que se tem 

pessoas a menos trabalhando, como é que tu vai entregar a mesma quantidade de trabalho e, 

também, na qualidade e na rapidez que se deve? Então uma questão de justiça, vamos fazer 

justiça! Vamos dar a mesma oportunidade pro Prefeito César também fazer um trabalho igual ou 

melhor do que o prefeito Lídio, por que não? Todos saem ganhando, toda a população sai 

ganhando! Então vamos fazer isso, vamos dar oportunidade! Eu vou dar essa oportunidade, 

votando a favor a esse projeto, também eu quero ser um dos primeiros a cobrar resultado, porque 

a população aí fora quer resultado! Então vamos dar essa condição, mas, em contrapartida, 

vamos cobrar também, né? É o certo, é ou não é? Então sou a favor desse projeto, defendo esse 

projeto, mas desde que também nós venhamos colher os frutos, a população venha colher os 

fruto com esse projeto aí, tá bom? Meu muito obrigado, Senhor Presidente. E boa noite!  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: A Redação Final do Projeto 

de Lei Complementar nº 002/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os 

contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). 

Em caso de empate, o Presidente também vota. Redação Final do Projeto de Lei Complementar 

nº 002/2022 aprovada por maioria. Votaram favoráveis os Vereadores Diego Tonet, Silvana De 

Carli, Clodomir José Rigo, Luiz André de Oliveira e Angelo Boscari Junior; e contrários os 

Vereadores Ademir Antonio Barp, Carlos Roberto Forlin, Vitório Francisco Dalcero e Horácio 

Natalino Rech. 

Em pauta, Redação Final do Projeto de Lei nº 033/2022, que “Autoriza a concessão de subsídio 

tarifário 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 LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável, com Redação Final. Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, então estamos 

novamente aqui apreciando um subsídio para o nosso transporte coletivo. A gente sabe que esse 

tema ele é delicado em vários municípios, vários municípios enfrentam esse problema, porque 

muitos deles as passagens não sofreram reajuste e a pandemia proporcionou um aumento muito 

expressivo em todos os insumos, inclusive no transporte coletivo. Então a concessionária vem já 
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procurando o Executivo, por diversas vezes, pedindo socorro econômico, sendo que no último aí 

na, dia 17 de dezembro, no final do ano, anunciou que não teria mais condições financeiras de 

dar continuidade ao serviço. Foi aí então que nós vereadores aprovamos o primeiro auxílio, 

estamos novamente aqui debatendo este auxílio pra empresa e, em contrapartida, o Município na 

ocasião se comprometeu a fazer um estudo, então foi contratada uma empresa de 

assessoramento, que é a Sedatran, que está analisando toda a questão dos roteiros e dos valores. 

E nos estudos preliminares, já se constatou que o déficit tarifário então da empresa são de 41 mil 

reais, o que se fosse repassado aos nossos usuários do transporte coletivo em Flores da Cunha, a 

passagem deveria custar nove reais e dez centavos, o que fica inviável também, sabendo que 

quem utiliza o transporte coletivo, né, Vereador Vitório, como falamos, são pessoas que 

realmente estão em situações às vezes até vulnerável, que dependem do transporte coletivo e não 

tem condições de pagar um valor alto de tarifa. Então a empresa continua fazendo essa análise 

para também buscar outras alternativas, a fim de sanar então esse repasse que tenha que ser feito 

pelo Município e que ela se auto sustente. Então neste momento estamos cientes que é necessário 

manter, né, o serviço de transporte coletivo no município e, por isso, solicito aos Colegas 

Vereadores que nos acompanhe no voto favorável a este projeto. Era isso, Senhor Presidente. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, projeto de lei em 

discussão autoriza o Executivo Municipal a subsidiar parte das passagens do serviço público de 

transporte urbano no município de Flores da Cunha. Fiz os cálculos, não sei se são precisos, 

atualmente o valor da passagem é de três reais e oitenta centavos. Se dividirmos o valor do 

subsídio de quarenta e um reais, duzentos e três com vinte por três reais e oitenta centavo, 

significa dizer que estamos subsidiando 10.842 passagens mensais. A diferença entre o valor 

aportado, aliás, apontado no estudo preliminar da empresa contratada pela Prefeitura Municipal, 

de dez com, aliás, de nove com dez, e o valor cobrado atualmente, de 3,80, essa diferença é de 

cinco reais e trinta centavo. O estudo aponta que são necessários conceder um percentual de 

140% sobre as tarifas vigentes. Com certeza o valor de nove reais e dez centavos é muito 

elevado para uma passagem do transporte público municipal. Lembrando, que nem falou a 

Vereadora Silvana, a grande maioria dos usuários do transporte público são pessoas com menor 

poder aquisitivo, isto aumentaria muito e impactaria muito no orçamento mensal das famílias. 

Penso que com a criação da comissão e a contratação da empresa, esperamos poder contar com 

dados técnicos que possam direcionar melhor a política de transporte público municipal em 

nosso município. Então e sou também amplamente favorável a esse projeto. Obrigado, Senhor 

Presidente. Uma boa noite a todos!  

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

que nos acompanham, já aprovamos nesta Casa projeto semelhante dando esse aporte para as 

empresas, para que não seja repassado aos nossos usuários, como já foi dito, que vem impactar 

muito no orçamento familiar dessas famílias que precisam do transporte público de Flores da 

Cunha. Então, pensando nisso, esta Casa já aprovou um projeto semelhante. Veio esse projeto 

agora e com certeza nós temos a obrigação, junto com o Executivo, de não deixar esses nove 

reais e dez centavos atingirem a nossa população. Então acredito que é uma medida digamos 

provisória, mas que ela vem em boa hora e deverá continuar para manter o transporte 

funcionando e as pessoas utilizando-se dele. Então sou amplamente favorável, Senhor 

Presidente. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: O projeto de lei... A Redação 

Final do Projeto de Lei nº 033/2022 está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os 

contrários votem não. Confirmem os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Redação Final 

do Projeto de Lei nº 033/2022 aprovada por unanimidade.  
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Em pauta, Projeto de Lei nº 034/2022, que “Autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$100.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado do 

parecer da comissão em que o projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA: Parecer da Comissão de 

Finanças e Orçamento: Favorável. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente e Colegas Vereadores, então com 

alegria, hoje anunciamos uma emenda do nosso Deputado Estadual Sérgio Turra, a qual se faz 

presente aqui o seu assessor, o Zanonato, muito obrigada pela presença. E ficamos felizes então 

que o deputado nos proporciona esse valor para aquisição de uma ambulância. Estivemos no ano 

passado, início do ano, né, Vereador Diego, com o Chefe de Gabinete Daniel, fazendo uma visita 

e protocolando esse pedido para o nosso deputado. Então com certeza será bem-vindo para o 

nosso município, teremos então mais uma ambulância para atender as necessidades da nossa 

população. Somos amplamente favoráveis a este projeto. 

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente e Colega Vereadora, Vereadores; em 

especial o representante, o assessor Zanonato, que representa o Deputado Estadual Sérgio Turra, 

do qual somos muito gratos também por estar recebendo este valor que iremos votar. No ano 

passado, o deputado esteve presente, se não me engano no segundo semestre também, junto ao 

gabinete do Prefeito César, fazendo uma visita, e na época ele trazia também o ofício, né, 

indicando que estaria fazendo esse aporte de 100 mil reais, que seria pra, pra nossa ambulância, 

que nem a Vereadora Silvana falou. E, no ano passado, também estivemos em visita, sempre foi 

muito parceiro, todas às vezes que estivemos em Porto Alegre, toda a parte de assessoria dele 

também, sempre se colocou muito à disposição para tudo que a gente precisou em Porto Alegre. 

E tenho certeza que essa conquista, falava ele que como deputado estadual é difícil muitas vezes 

aportar algum recurso, mas com certeza esses 100 mil reais, esse veículo vai fazer uma diferença 

grande, né, Jane, lá na Secretaria da Saúde, e a gente sabe que vai melhorar muito a qualidade 

dos serviços dentro dessa área, que é tão importante pro nosso município. Por isso sou muito 

favorável a este projeto e mais uma vez grato ao deputado por enviar esse valor a Flores da 

Cunha. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, eu vou ser repetitivo aqui, mas 

eu sempre fui e sempre serei um defensor de todas essas pessoas, os deputados, senadores que 

enviam verbas para o nosso município, defendo e continuarei. No sábado, nós teremos também 

aqui uma inauguração de uma estrada importante no município, que veio de uma emenda, uma 

super emenda federal. O Vereador Luizão todo, sempre que pode, também anuncia do deputado 

dele verbas pro município. Independente da área que venha, seja na saúde, seja em infraestrutura, 

em maquinário, que venha pro município, que venha emendas estaduais, federais, que venha pro 

município. Todo o dinheiro que volta pra nós, é dinheiro que nós recolhemos dos nossos 

impostos e mandamos pra lá. Todas as empresas, os trabalhadores, as pessoas que recolhem seus 

impostos, mandam pro Governo Federal, esta é uma maneira de trazer de volta através das 

emendas. Então eu quero parabenizar o Deputado Sérgio Turra, sempre foi parceiro, nós temos 

vários deputados que sempre, sempre são parceiros de Flores da Cunha. E que eles continuem 

desta maneira, quanto mais recursos, quanto mais emendas vierem pra nossa cidade, cada vez 

mais a infraestrutura da nossa cidade cresce independente da área. Então amplamente favorável 

sempre que vier uma emenda de um deputado aqui pra nossa cidade. Era isso, obrigado. 

PRESIDENTE ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Projeto de Lei nº 034/2022 

está em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Confirmem os 

seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 034/2022 aprovado por 

unanimidade.  
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Encerrada a Ordem do Dia, agradeço a presença de todos, agradecendo também a proteção de 

Deus, declaro encerrada a sessão extraordinária deste dia 20 de abril de 2022, às 19h15min. 

Muito obrigado e uma boa noite a todos! 
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