Ata nº 06/2013
folha 01
Aos quatro dias do mês de março, às vinte horas, reuniu-se em Sessão Ordinária, a
Câmara Municipal de Vereadores, sob a Presidência do Vereador Adriano Marques
Dornelles, com a presença dos Vereadores Ademir Alves de Melo, Alsom Pereira da
Silva, Álvaro Pereira Gonçalves, Catarina Vasconcelos Severo, Cíntia Pereira de
Souza, Edmundo Coelho da Rosa, Eduardo Ustra Ribeiro, Fabiano Seiffert Barroso,
Leonardo Rodrigues Vargas, Luiz da Silva Guma Junior, Rafael da Silva Pinto e
Rogério Souto de Azevedo. A Secretária fez a leitura do seguinte expediente: Ata n.º
55/2012, da sessão ordinária realizada em trinta e um de dezembro, às oito horas e
trinta minutos; Ata n.º 56/2012, realizada em trinta e um de dezembro de dois mil e
doze, às dez horas e trinta minutos, para cerimônia de posse dos Vereadores para a
Legislatura 2013/2016, eleição da Mesa Diretora da Câmara, bem como posse do
Prefeito e Vice-Prefeito – “aprovada por unanimidade”. As atas a seguir elencadas,
referentes ao período de recesso parlamentar, após submetidas ao Plenário, obtiveram
aprovação unânime: Ata n.º 01/2013, realizada em oito de janeiro; n.º 02, em dez de
janeiro; n.º 03, em onze de janeiro; n.º 04, em vinte e três de janeiro e n.º 05, em
primeiro de fevereiro. Ofício GPM nº 070/2013, encaminhando, em regime de
urgência, os seguintes projetos: Projeto de Lei nº 010/2013, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a conceder auxílio pecuniário à Associação Rosariense dos Pais e
Alunos da Escola Agrotécnica de Alegrete - APAEAFA e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 011/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder
auxílio pecuniário à Associação Rosariense dos Acadêmicos de São Gabriel – ARASG
e dá outras providências; Projeto de Lei nº 012/2013, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a conceder auxílio pecuniário à Associação Rosariense dos Acadêmicos da
UNIPAMPA de São Gabriel – ARAUNI e dá outras providências. Projeto de Lei nº
013/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a
Associação de Amigos do Centro de Inclusão Digital – AACID, visando o transporte de
alunos até a Fundação Bradesco e dá outras providências. Projeto de Lei nº
014/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a
Associação de Moradores do Bairro João Nunes da Silva e a Associação de Amigos do
Centro de Inclusão Digital – AACID e dá outras providências. Projeto de Lei nº
015/2013, que autoriza o repasse de auxílio financeiro ao Conselho Rosariense de
Apoio ao Menor - CRAM e a Associação Damas de Caridade e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 016/2013, que autoriza o Poder Executivo a firmar, em nome do
Município, contrato mútuo de prestação de serviço com a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 017/2013, que
autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Convênio e de responsabilidade mútua
com o comando do 4º Regimento de Carros de Combate, para a execução, em
conjunto, de um Programa de equoterapia e dá outras providências; Projeto de Lei nº
018/2013, que autoriza o Poder Executivo a firmar, em nome do município, acordo de
cooperação com a Associação Rosariense de Defesa dos Animais – ARDA,

objetivando a manutenção das medidas de proteção e defesa dos animais utilizados no
transporte de carga em Rosário do Sul e dá outras providências. Projeto de Lei nº
019/2013, que autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Convênio com a
Sociedade Espírita Luz e Verdade, visando a administração das atividades da Casa de
Passagem e dá outras providências. Projeto de Lei nº 020/2013, que autoriza o Poder
Executivo a firmar Termo de Convênio com a Sociedade Espírita Luz e Verdade,
visando a administração e a manutenção das atividades do albergue noturno e dá
outras providências. Projeto de Lei nº 021/2013, que altera a redação do artigo 3º da
Lei n.º 3.218, de 25 de agosto de 2001, que dispõe sobre a criação, composição,
competências e funcionamento do Conselho Colegiado do Polo de Apoio Presencial de
Rosário do Sul – RS, no âmbito do Município e dá outras providências. Pedido de
Informação registrado pela Vereadora Catarina Vasconcelos Severo, solicitando cópia
das notas fiscais dos medicamentos adquiridos pela Secretaria de Saúde no período do
mês de junho a dezembro do ano passado. Pedidos de Informações protocolados
pelo Vereador Rogério Azevedo, com questionamentos referentes ao cumprimento da
Resolução n.º 936/2012, que dispõe sobre regramento da Unidade Central de Controle
Interno Municipal; relação de nomes e número de Cargos de Confiança nomeados até
a presente data pelo atual governo. Requerimento registrado pelo Vereador Rogério
Azevedo, destinado ao Presidente da Comissão de Assuntos Municipais Deputado
José Sperotto, solicitando a realização de audiência pública a fim de tratar da
municipalização dos licenciamentos ambientais. Anteprojeto de Lei de autoria da
Vereadora Catarina Vasconcelos Severo, referente doação de imóvel, onde se
encontra o prédio da Escola Estadual Nossa Senhora do Rosário. Emendas apostas
ao Projeto de Lei n.º 09/2013 - de autoria do Vereador Alsom Pereira da Silva: altera a
redação do artigo 7º, da Lei n.º 2.441/2004; altera parágrafo único do artigo 3º,
passando para parágrafo primeiro; altera a redação do artigo 1º, 3º e 6º da Lei que se
pretende modificar através do Projeto de Lei n.º 009/2013. Emendas Aditivas,
Modificativas e Supressivas de autoria do Vereador Eduardo Ustra Ribeiro: altera a
redação dos artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 7º e 9º da Lei n.º 2.441, que dispõe sobre o Conselho
Municipal do Meio Ambiente – COMAM, objeto do Projeto de Lei n.º 009/2013.
Indicações registradas pelo Vereador Leonardo Vargas, reivindicando a limpeza
pública na rua Vereador Luis Vieira; patrolamento na rua Ruy Barbosa, n.º 220.
Indicação registrada pelo Vereador Edmundo Coelho da Rosa, solicitando envio pelo
Poder Executivo, de projeto de lei no sentido de conceder anistia e remissões de juros,
total e parcial de tributos devidos pelos munícipes. Indicação registrada pela
Vereadora Catarina Vasconcelos Severo, solicitando demarcação de local com placa
indicativa de carga e descarga em frente à Cardioclínica. Indicações registradas pelo
Vereador Fabiano Barroso Seiffert, reivindicando o balastramento e patrolamento na
estrada do Vacaquá e da Corte.
Relatórios de Viagem protocolados pelos
Vereadores Ademir Alves de Melo, Álvaro Pereira da Silva, Catarina Vasconcelos
Severo, Edmundo Coelho da Rosa, Fabiano Seiffert Barroso, Leonardo Rodrigues

Vargas, Luiz da Silva Guma Junior, Rafael da Silva Pinto e Rogério Souto de Azevedo.
ORDEM DO DIA: Pedidos de Informações registrados pelos Vereadores Rogério
Azevedo e Catarina Vasconcelos Severo e Requerimento de autoria do Vereador
Rogério Azevedo - depois de submetidos ao Plenário, obtiveram aprovação unânime.
Grande Expediente: Neste espaço houve pronunciamentos dos Vereadores: Rafael da
Silva Pinto, Cíntia Pereira de Souza, Eduardo Ustra Ribeiro, Fabiano Seiffert Barroso,
Edmundo Coelho da Rosa, Catarina Vasconcelos Severo, Ademir Alves de Melo,
Rogério Souto de Azevedo, Luiz da Silva Guma Junior, Álvaro Pereira da Silva,
Leonardo Rodrigues Vargas, Alsom Pereira da Silva e Adriano Marques Dornelles. Não
havendo mais matérias, o Presidente encerrou a presente Sessão, convocando os
senhores Vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia onze de
março do corrente ano, vinte horas no Plenário. Plenário Amaro Gomes Souto, da
Câmara Municipal e Vereadores........................................................................................
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