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SESSÃO 2.739 – REUNIÃO COMISSÃO REPRESENTATIVA 

09 de janeiro de 2023 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Boa tarde a todos! Estamos, hoje, reunidos para a primeira 

reunião da Comissão Representativa da Câmara para esse ano de 2023, durante o recesso 

legislativo. Cumprimento e, desde já, agradeço a presença dos Vereadores Angelo Boscari Junior 

e Vitório Francisco Dalcero, que integram a Comissão Representativa. Também cumprimento 

todos que nos acompanham através do Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. 

Sejam todos bem-vindos! Passaremos agora à leitura dos expedientes recebidos. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 146/2022, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de novembro 

de 2022, para análise da Câmara. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

Cartões de felicitações natalinas da Associação dos Professores de Flores da Cunha e da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

Convite do Governador do Estado do Rio Grande do Sul para a solenidade de transmissão de 

cargo ao Excelentíssimo Governador Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite e ao Excelentíssimo 

Vice-Governador Gabriel Vieira de Souza, no dia 1º de janeiro de 2023, às 11:00 horas, no 

Palácio Piratini, em Porto Alegre. 

Convite do Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para a solenidade de 

outorga da medalha do Mérito Farroupilha ao Senhor ex-deputado estadual e Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, no dia 21 de dezembro de 2021, às 18:00 horas, na 

Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. 

E-mail do Conselho Tutelar de Flores da Cunha, que encaminha estatísticas de atendimentos 

realizados no mês de dezembro de 2022. 

São estas as informações e expedientes para hoje e coloco a palavra então à disposição dos 

Vereadores que quiserem se manifestar. 

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Boa tarde, Presidente Diego, Colega 

Vereador Angelo, as assessoras e servidoras que se encontram aqui presentes. E, inicialmente, eu 

gostaria de desejar um ótimo trabalho ao nosso Presidente, que está assumindo o mandato neste 

ano vindouro; o Angelo também, que vai ser o nosso 1º Secretário; e os demais Colegas, que 

também nos escutam e aqueles, também, público que está nos prestigiando através da mídia 

social. Que neste ano de 2023 nós possamos, como Casa Legislativa, desempenhar um trabalho 

que leve harmonia, o bem-estar para todos os cidadãos aqui de Flores da Cunha. Embora hoje eu 

tenha que expressar que, para mim, é um dia de tristeza, após os atos ocorridos, ontem, lá na 

Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde um grupo de cidadãos e cidadãs, que se dizem 

patriotas, conseguiram fazer a proeza de depredar o patrimônio público. E, ao depredar o 

patrimônio e se apossar por alguns momentos das três casas dos três poderes, colocou em risco a 

democracia em nosso país. Democracia esta que foi muito defendida por este parlamentar no ano 

de 2022, onde, por vários momentos, questionei e enfatizei a importância da gente fazer um 

trabalho aonde pudesse preservar a democracia. E acredito que durante este ano, também nós, 

como Casa Legislativa, devemos estar muito atentos à caminhada que ocorrerá no Brasil neste 

ano de 2023. Então era esta a manifestação que eu teria para hoje. Obrigado, Senhor Presidente! 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Boa tarde, Colegas! Boa tarde, 

Presidente! Boa tarde, Colega Vitório! Membros da Comissão Representativa. Quero, também, 

somente desejar um ótimo ano de trabalho para esta Casa Legislativa, para todos nós Vereadores 
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e também dizer que devemos sim, cada vez mais, debater melhorias, mas sempre dentro do 

campo das ideias e que a democracia prevaleça. Que a gente possa fazer um ótimo trabalho 

dentro do que a democracia prevê. Era isso. Desejo um ótimo 2023 a todos os munícipes de 

Flores da Cunha! 

PRESIDENTE DIEGO TONET: Obrigado, Colegas Vereadores! Para finalizar, então desejo 

um bom ano a todos, um bom início de trabalho para todos nós. E que, neste terceiro ano de 

mandato dentro da nossa legislatura, possamos então dar sequência aos trabalhos de forma 

respeitosa e sempre em prol do bem comum da comunidade florense. Agradeço a presença de 

todos e encerro esta reunião, desejando uma boa tarde a todos! 
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