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SESSÃO 2.742 – REUNIÃO COMISSÃO REPRESENTATIVA 

26 de janeiro de 2023 

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

reunião da Comissão Representativa da Câmara durante o recesso legislativo. Cumprimento e, 

desde já, agradeço a presença dos Vereadores Angelo Boscari Junior e Vitório Francisco 

Dalcero, que também integram a Comissão Representativa junto comigo. 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. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura dos expedientes. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: 

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

E-mail da Diretoria da Administração e Governança, que encaminha o relatório das verbas 

transferidas pela União e o Estado ao Município de Flores da Cunha. 

Ofício nº 003/2023, que solicita espaço para exposição do Relatório de Gestão Municipal da 

Saúde e do Relatório Detalhado do Quadrimestre – RDQA –, referente ao 3º quadrimestre de 

2022, em audiência pública na Câmara de Vereadores, juntamente com o Conselho Municipal da 

Saúde. 

Relatório de Gestão Municipal da Saúde e Relatório Detalhado do Quadrimestre – RDQA –, 

referente ao 3º quadrimestre de 2022 

Ofício nº 004/2023, que encaminha cópia do Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 303/2012, que 

objetiva a renovação da concessão de exploração do serviço público de transporte coletivo 

municipal, e do Termo de Acordo do Processo Administrativo PGM/ADM/001-2022, celebrado 

entre o Município de Flores da Cunha e a empresa Flor da Serra Transportes, acerca da 

flexibilização contratual prevista na Lei Municipal nº 3.673/2022, para a devida anuência da 

Câmara de Vereadores. 

Ofício nº 005/2023, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de dezembro 

de 2022, os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária, referentes ao 6º bimestre de 2022 

e os Relatórios de Gestão Fiscal, referentes ao 2º semestre de 2022, para análise da Câmara. 

Ofício nº 006/2023, que comunica as férias do Prefeito Municipal César Ulian, no período de 23 

de janeiro a 01 de fevereiro de 2023. 

Ofício nº 007/2023, que encaminha o Projeto de Lei nº 005/2023, que “Autoriza a abertura de 

um Crédito Adicional Especial no valor de R$49.600,00”. 

Ofício nº 008/2023, que encaminha cópia do Termo de Convênio FPE nº 2021/4238, celebrado 

entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Flores da Cunha, objetivando melhoria na 

infraestrutura rodoviária no território do município, conforme processo nº 21/2600-000288-8, 

para conhecimento da Câmara de Vereadores. 

EXPEDIENTE DOS VEREADORES: 

Indicação nº 001/2023, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de uma pracinha, com área de lazer e esportes, academia ao ar livre e 

parquinho para crianças, no loteamento Villagio Dei Fiori. 

Indicação nº 002/2023, de autoria do Vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao Prefeito 

Municipal a instalação de placas de sinalização com a indicação de acesso ao loteamento 

Villagio Dei Fiori. 
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Indicação nº 003/2023, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal o reparo no calçamento na rua Alexandre Pedron, próximo à esquina da rua Jonh 

Kennedy. 

Indicação nº 004/2023, de autoria do Vereador Horácio Natalino Rech, que indica ao Prefeito 

Municipal o reparo no calçamento na rua Alberto Sogari. 

Ofício CCJRF nº 001/2023, que informa que o Vereador Clodomir José Rigo assume a 

Presidência da Comissão de Constituição e Justiça. 

Ofício CFO nº 001/2023, que informa que o Vereador Clodomir José Rigo assume a Presidência 

da Comissão de Finanças e Orçamento. 

Ofício CESASPDH nº 001/2023, que informa que o Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior 

assume a Presidência da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e 

Direitos Humanos. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mail da Agap Assessoria e Treinamento, que convida para o 4º Encontro de Presidentes, Mesa 

Diretora, Vereadores e Servidores das Câmaras Municipais, de 24 a 27 de janeiro de 2023, em 

Porto Alegre. 

E-mail da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, UVERGS, que solicita atualização de 

cadastro da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, com nomes e telefones da Mesa Diretora. 

Kit’s planer e calendário da Confederação Nacional de Municípios. 

E-mail da União dos Vereadores do Brasil, UVB, que convida para o Encontro Nacional de 

Legislativos Municipais, de 07 a 10 de fevereiro de 2023, em Brasília. 

Nota de Pesar do Deputado Federal Pompeo de Matos, pelo falecimento do filho do ex-vereador 

e ex-vice-prefeito Nei Carlos Manosso, ocorrido no dia 12 de janeiro de 2023. 

E-mail da Câmara dos Deputados, que encaminha o relatório das verbas transferidas da União 

para o Município de Flores da Cunha. 

Correspondência da empresa Slah Informática, divulgando e oferecendo seus serviços para esta 

Casa Legislativa. 

E-mail da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, UVERGS, que convida para o curso 

técnico e de políticas públicas, de 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em Porto Alegre. 

PRESIDENTE DIEGO TONET: São estas as informações e expedientes para a reunião de 

hoje. Neste momento, coloco a palavra à disposição dos Vereadores que quiserem se manifestar. 

(Nenhuma manifestação). Então eu faço um agradecimento a todos os Colegas Vereadores 

presentes e, pra finalizar, queria agradecer, também, os Vereadores que estiveram presentes no 

evento “É tempo de vindima”, na última sexta-feira, dia 20, lá na família Slaviero. Desejo a 

todos um excelente início de trabalho e que, juntos, possamos fazer sempre o melhor para a 

comunidade florense. Agradeço a presença de todos e encerro esta reunião, desejando uma boa 

tarde a todos! 

 

 

 

Vereador Diego Tonet  

Presidente 

Vereador Angelo Antoninho Boscari Junior  

1º Secretário 

 


