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SESSÃO 2.741 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
19 de janeiro de 2023 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão 

plenária extraordinária desse dia 19 de janeiro de 2023, às 18h46min.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

Solicito ao Secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Projeto de Lei nº 004/2023, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a concessão de 

aumento real nos vencimentos e proventos dos Servidores Públicos da Câmara de Vereadores de 

Flores da Cunha”. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: 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 004/2023, que “Dispõe sobre a concessão de aumento real nos 

vencimentos e proventos dos Servidores Públicos da Câmara de Vereadores de Flores da 

Cunha”. 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 e Justiça: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento: 

Favorável.    

PRESIDENTE DIEGO TONET: O projeto está em discussão.  

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, servidores desta Casa. Este projeto, de autoria da Mesa Diretora, tem como objetivo 

colocar os servidores do Legislativo em par de igualdade com os servidores do Poder Executivo 

Municipal, dando aí um aumento real, que é pequeno, porém algo que vai auxiliar também, que 

vai auxiliar também nos proventos aí dos servidores desta Casa. Desta forma, já manifesto meu 

voto favorável. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Quanto a este projeto, eu preciso fazer 

um raciocínio, quanto ao projeto que foi votado anteriormente. Se no projeto anterior eu 

questionei o Executivo Municipal, de não ter estendido ou ter alcançado um percentual maior 

para os servidores. Preciso ser querente também com este projeto. Então, se no momento do 

projeto anterior eu falei que pelo menos tivesse chegado dois ou 3% e, pelo que os nossos 

Nobres Colegas aprovaram, ficou em 0,21, faço a mesma coisa neste projeto, com uma 

consciência bem tranquila, que a valorização do servidor, tanto do Executivo, como do 

Legislativo, são pessoas que fazem um serviço muito relevante pra toda a nossa comunidade. 

Então eu vou seguir a mesma linha de pensamento do projeto anterior, agora estendo então essa 

solicitação ao nosso Presidente, à Mesa Diretora, de que podiam sim ter alcançado um valor um 

pouquinho maior, embora eu não sei se tem alguma coisa da legislação, se isso seria possível, 

quanto a um aumento maior para o Legislativo, quanto para o Executivo. Confesso que, de 

repente, eu não saberia dizer pra vocês. Mas acho que, quanto mais nós valorizarmos os 

servidores, mais serviços em troca nós teremos. Obrigado, Senhor Presidente! 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, eu tenho que concordar com o seu 

Vitório, quando ele fala sobre a valorização dos nossos servidores, e a gente sabe, presencia 

diariamente do trabalho de vocês, que nos dão esse suporte para estarmos desempenhando um 
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bom papel como Vereadores, mas, nesse caso Vereador Vitório, o Senhor tinha como também 

barganhar valores para os servidores, né? Nesta posição de Vereador, podia buscar a Mesa e 

pleitear valores diferentes do Executivo para o nosso Legislativo. Então só quero dizer que, às 

vezes, é importante sim manifestar as nossas opiniões, mas que elas sejam coerentes com a nossa 

realidade. Você tinha essa possibilidade com relação ao Legislativo de pleitear valores para os 

servidores. No Executivo, nós não tínhamos esse momento de fazer isso, mas, aqui dento da 

Casa, nós podíamos ter conversado também. Então era isso, Senhor Presidente! Muito obrigado! 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Então peço uma réplica. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Infelizmente não pode nesse momento, Vereador! 

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Também, mantendo a coerência com o projeto 

anterior, também acredito que, mesmo sendo poderes distintos, deva ter uma equalização de 

valores repassados aos nossos servidores. Acredito que também podia ser um pouco maior. Mas 

como votamos há pouco um projeto para um grande número de servidores do nosso município, 

do Executivo, também mantendo essa coerência, acredito que o aumento desse percentual 

também cabe a nossa Casa Legislativa. Então nossos servidores também poderiam receber mais, 

poderíamos pleitear um pouco junto à Mesa Diretora, um número maior, um índice maior, mas... 

Todavia, ressaltando, mesmo sendo poderes distintos, eu acho que a coerência entre os 

aumentos, entre a reposição, acredito que ela seja viável e que seja honesta. Então me manifesto 

já plenamente favorável, Senhor Presidente! 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Obrigado, Senhor Presidente! Eu gosto de ver essas 

discussões e ouvir essas discussões. Eu fiquei quatro anos como vereador de oposição e eu 

adorava fazer discurso político. E o que a gente viu hoje aqui, me desculpe, Vereador Vitório, foi 

só discurso político, que nem foi comentado, o senhor tinha todas as oportunidades de 

intermediar uma negociação, o senhor não o fez. E aí porque tinha público, tinha bastante gente 

assistindo, o senhor quis colocar de certa maneira a Administração atual contra o servidor 

público. Esse foi o meu entendimento. Vale destacar, e eu falei anteriormente, que as gestões 

anteriores, nenhuma delas se preocupou como a atual Administração está se preocupando com o 

funcionalismo público, a valorização que ele está concedendo ao servidor público, inclusive, a 

gestão do seu prefeito, do seu partido. Então eu também fazia isso, confesso, tendo público 

assistindo nós virávamos leões, porque nós éramos oposição. É fácil criticar, sugerir, é fácil, mas 

os números não mentem. Então eu acho que, tanto esta Casa aqui, eu acho que o servidor 

público, o servidor desta Casa, todos eles são muito bem avaliados e recompensados. Isso eu 

sempre digo e repito, se não eles não estariam trabalhando aqui nesta Casa, eles estariam 

procurando outra coisa mais vantajosa lá fora, na iniciativa privada. Então eu acho que todos têm 

o seu merecimento e sim todos tem que argumentar. Se eu quero ganhar um salário bom, mas eu 

tenho que fazer a minha parte, se eu não for lá pedir pro meu chefe, pro meu superior uma 

remuneração melhor, talvez eu nunca receba essa remuneração, né? E salvo alguns casos que a 

gente vê, em empresas que o funcionário é bem reconhecido, é bem avaliado, ele é promovido 

em cima de seus méritos. Mas sempre é a pessoa interessada que vai atrás do seu mérito, das 

suas conquistas. Isso é em todos, é no trabalho, é no esporte, em toda a nossa vida profissional é 

assim. Então, mais uma vez, eu divirjo um pouco da sua manifestação perante o servidor público 

e eu volto a destacar, o nosso servidor público municipal de Flores da Cunha ele está muito bem 

reconhecido nesta gestão do César e do Márcio. Era isso, Senhor Presidente. Muito obrigado! 

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Transfiro meu tempo ao Colega Vereador 

Vitório Francisco Dalcero. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Não pode, Vereador! (Interferência do Vereador Vitório 

Francisco Dalcero: Mas eu posso pedir réplica, né, quando estamos em discussão?). No 

momento da votação, é só um tempo pros Vereadores. Somente nas Explicações Pessoais pode 

ter declaração de líder e a transferência da declaração de líder. (Interferência do Vereador Vitório 
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Francisco Dalcero: Eu peço Declaração de Voto). É, então na declaração de voto o senhor pode 

pedir um minuto. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Projeto de Lei nº 004/2023 está em votação. Os Vereadores 

favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus votos. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Para Declaração de Voto. (Assentimento 

da Presidência). Colega Vereador, Clodo, só para comentar a respeito do projeto que nós 

votamos anteriormente, aonde eu só fiquei sabendo do percentual que seria concedido aos 

funcionários, a partir do momento que ele foi protocolado nesta Casa, nós não fomos convidados 

pela Administração, antes do projeto ser protocolado, para uma discussão, para um diálogo. Se a 

Administração convocou os Vereadores da situação ótimo! Mas nós, como Vereadores da 

oposição, nós não fomos convidados pela Administração antes de ser protocolado o projeto nesta 

Casa. E nós ficamos, digamos, de mãos amarradas agora. Que nem a Vereadora Silvana 

comentou, que nem os outros Vereadores comentaram, que agora ou vota-se favorável ou vota-se 

contrário. Então só queria fazer este aparte. Gosto muito de dialogar, não vou fazer política, 

como o Senhor falou. Durante esses dois anos, o Senhor percebeu que nas minhas falas eu nunca 

fiz isso, apenas externei aquilo que acho certo, que poderia ter sido dado um aumento um 

pouquinho maior para valorizar ainda mais os nossos servidores e, da mesma forma, agora, com 

a Mesa Diretora. Só para deixar isso aqui e esperamos ser convidados antes de os projetos serem 

protocolados, para a gente também ficar sabendo. Obrigado! E votarei não ao projeto. 

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para Declaração de Voto. (Assentimento da 

Presidência). Só para encerrar este assunto, o senhor deveria saber que a data base para o reajuste 

do servidor público é janeiro, isso o servidor público também deveria saber, então nós tínhamos 

como prever. Eu, por exemplo, sabia que, desde o início de janeiro, o Prefeito só estava 

esperando o dia 10, que é quando sai o índice do IPCA para poder fazer o cálculo correto da 

reposição salarial. Então eu sabia que, durante este mês de janeiro, nós teríamos que aprovar este 

projeto, tanto é que foi avisado a todos os Vereadores que ficassem na cidade, que teria 

extraordinária para nós apreciarmos esse projeto. Então quer dizer que nós tínhamos como se 

anteceder e procurar até o Executivo pra saber, pra poder uma possível discussão com o 

Executivo. Era isso. Obrigado! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Projeto de Lei nº 004/2023 está em votação. Os Vereadores 

favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus votos. 

(Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 004/2023 aprovado por maioria. Votaram sim 

os Vereadores: Ademir Antonio Barp, Carlos Roberto Forlin, Silvana De Carli, Clodomir José 

Rigo, Horácio Natalino Rech, Luiz André de Oliveira e Angelo Antoninho Boscari Junior; voto 

contrário: Vitório Francisco Dalcero.    

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

encerrada a sessão extraordinária deste dia 19 de janeiro de 2023, às 18h59min. Muito obrigado 

e uma boa noite a todos! 
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