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SESSÃO 2.545 – REUNIÃO COMISSÃO REPRESENTATIVA 

03 de janeiro de 2020 

PRESIDENTE SAMUEL DE BARROS DIAS: Boa-tarde a todos! Conforme determina o 

Regimento Interno da Câmara de Vereadores, está reunida, hoje, a Comissão Representativa do 

período de recesso parlamentar, composta pelo Vereador Presidente Samuel de Barros Dias, o 

Vereador Moacir Ascari e Vereador Ademir Antonio Barp, neste dia 03 de janeiro de 2020, às 

14h20min, para deliberar e dar encaminhamento aos documentos apresentados junto à Secretaria 

desta Casa. 

LEITURA DOS EXPEDIENTES 

De imediato, solicito ao Vereador Secretário Moacir Ascari para que faça a leitura dos 

expedientes recebidos. 

VEREADOR SECRETÁRIO MOACIR ASCARI:  

EXPEDIENTE DO EXECUTIVO: 

Ofício nº 086/2019, que encaminha os Demonstrativos Contábeis relativos ao mês de novembro 

de 2019, para análise da Câmara de Vereadores.  

E-mails da Assessoria de Imprensa, que encaminha cartão de felicitações natalinas do Prefeito 

Municipal e convite para participar do lançamento das obras da 2ª etapa da casa da cultura Flavio 

Luis Ferrarini, no dia 08 de janeiro de 2020, às 14:00 horas, ao lado do Centro Administrativo. 

E-mail do Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi, que encaminha felicitações de Natal e ano 

novo. 

EXPEDIENTE DE VEREADORES: 

Requerimento nº 098/2019, de autoria do Vereador Éverton Scarmin, que requer prorrogação 

pelo prazo de 60 dias para emitir o parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, 

Serviços Públicos e Direitos Humanos sobre o Projeto de Lei nº 044/2019, que “Institui a 

medalha ‘Mérito Farroupilha’, na Câmara de Vereadores, a pessoas e entidades que se 

destacaram na preservação do movimento gaúcho no município de Flores da Cunha. 

EXPEDIENTE DE DIVERSOS: 

E-mails da Caixa Econômica Federal, que encaminham os ofícios nºs 1532/2019, que informa a 

celebração do Contrato de Repasse nº 893227/2019, no valor de R$477.500,00 (quatrocentos e 

setenta e sete mil e quinhentos reais), com prazo de vigência até 30 de setembro de 2021; 

1555/2019, que informa um crédito ao Município no valor de R$118.890,47 (cento e dezoito mil 

e oitocentos e noventa reais e dezessete centavos), no dia 23 de dezembro de 2019, referente ao 

Contrato de Repasse nº 862616/2017; e 1523/2019, que informa um crédito ao Município no 

valor de R$57.828,57 (cinquenta e sete mil e oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete 

centavos), no dia 19 de dezembro de 2019, referente ao Contrato de Repasse nº 870280/2018. 

E-mail do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua, que informa o 

período de férias da entidade de 23 de dezembro de 2019 até 01 de janeiro de 2020. 

E-mail do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, Região Uva e Vinho, que informa 

o período de férias da entidade de 19 de dezembro de 2019 até 05 de janeiro de 2020. 

PRESIDENTE SAMUEL DE BARROS DIAS: Não havendo mais correspondências, a palavra 

está à disposição dos Nobres Vereadores. (Nenhuma manifestação). Bom, então, como nenhum 

vereador quer se manifestar, nada mais a deliberar, encerramos a primeira reunião da Comissão 

Representativa deste dia 03 de janeiro de 2020, às 14h30min. Meu muito obrigado! 
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