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SESSÃO 2.612 – REUNIÃO COMISSÃO REPRESENTATIVA 

08 de janeiro de 2021 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Boa tarde a todos! Estamos dando abertura à 1ª 

Reunião da Comissão Representativa da Câmara de Vereadores durante o recesso parlamentar, 

conforme determina o Regimento Interno desta Casa, composta por mim, Presidente, e pelos 

Vereadores André Luiz de Oliveira e Ademir Antonio Barp, nesse dia oito de janeiro de 2021, às 

16h14min, para deliberar e dar encaminhamento aos documentos apresentados junto à Secretaria 

desta Casa. Cumprimento a todos que nos acompanham através do site da Câmara pelo canal do 

Youtube, aos assessores de bancadas e servidores da nossa Casa.  

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

De imediato, passo à leitura do expediente recebido do Poder Executivo, dos Vereadores e de 

diversos, respectivamente. 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 129/2020, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de novembro 

de 2020, para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 130/2020, que responde o requerimento da Câmara nº 024/2020 e, em relação ao 

Projeto de Lei nº 068/2020, informa que é desnecessário o laudo de avaliação prévia do bem, por 

não haver valor econômico envolvido na desafetação e permuta pretendidas, em atenção ao 

requerimento nº 086/2020, de autoria do Vereador César Ulian.  

E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório das transferências 

recebidas pela União ao Município de Flores da Cunha relativo ao mês de dezembro de 2020, 

para conhecimento dos Vereadores.  

Ofício nº 001/2021, que informa que a Vereadora Silvana De Carli será a Líder de Governo, 

conforme art. 84, § 1º do Regimento Interno.  

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Requerimento nº 001/2021, de autoria do Vereador Diego Tonet, que requer ao Presidente desta 

Casa o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, que “Institui o Código de 

Posturas e Convivência Cidadã de Flores da Cunha e dá outras providências”. 

Ofício da bancada do Progressistas, que informa que o Vereador Diego Tonet será o Líder, e a 

Vereadora Silvana De Carli será a Vice-Líder da bancada na Câmara de Vereadores. 

Ofícios do Vereador Horácio Natalino Rech, que informam que este Vereador que subscreve 

será o Líder da bancada do PSB, por ser o único vereador eleito do partido; e que indica o 

Senhor Antonio Dalziro Freitas de Oliveira como assessor da bancada do PSB, ambos a partir de 

04 de janeiro de 2021. 

Ofícios do Vereador Luiz André de Oliveira, que informam que, como único vereador eleito do 

partido, exercerá a função de Líder da bancada Republicanos; e que o Senhor Marcelo Paganela 

Morais será o assessor da bancada Republicanos, ambos a partir do dia 04 de janeiro de 2021. 

Ofício do Vereador Diego Tonet, que informa que a assessora da bancada do Progressistas será a 

Marina Debon, a partir do dia 04 de janeiro de 2021. 

Ofício do Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior, que informa que, como único vereador 

eleito do partido, exercerá a função de Líder da Bancada do PDT na legislatura 2021-2024, a 

partir do dia 04 de janeiro de 2021. 

Ofício do Vereador Ademir Antonio Barp, que informa que o mesmo será o Líder da bancada do 

MDB e que o Vereador Carlos Roberto Forlin será o Vice-Líder, para o mandato de 2021 a 2024. 
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Ofício do Vereador Ademir Antonio Barp, que informa que a Senhora Morgana Montanari será a 

Assessora da bancada do MDB, a partir de 04 de janeiro de 2021.  

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul, que encaminha o ofício nº 

256/2020, que informa e traz orientações sobre a alteração do responsável perante o CNPJ do 

Poder Legislativo Municipal para a nova legislatura.  

E-mail da Caixa Econômica Federal, que informa o crédito de recursos financeiros ao Município 

de Flores da Cunha, no valor de R$477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos 

reais), no dia 30 de dezembro de 2020, para a construção de quadra de esportes na escola 

municipal Rio Branco.  

E-mail da Universidade de Caxias do Sul, que manifesta congratulações pela posse dos 

Vereadores desta Casa, para o mandato 2021-2024, e deseja êxito a todos na proposição de 

projetos que visem o bem-estar da comunidade e ao desenvolvimento social e econômico deste 

município.  

Cartão de felicitação natalina da escola municipal Antônio de Souza Neto. 

Não havendo mais correspondências, a palavra está à disposição dos Vereadores, se alguém 

quiser fazer alguma manifestação. (Nenhuma manifestação).  

Então não havendo mais manifestações, agradeço a presença de todos e encerro a 1ª Reunião da 

Comissão Representativa da Câmara de Vereadores do dia 08 de janeiro de 2021, às 16h19min. 

Muito obrigado a todos e tenham um bom dia! 

 

 

Vereador Clodomir José Rigo  

Presidente 

 

 

Vereador Ademir Antonio Barp 

Vereador 

 


