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Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, 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 Barroso Seiffert, 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 06/2013, da sessão
ordinária realizada em quatro de março, às vinte horas – “aprovada por unanimidade”. Pedidos
de Informações registrados: Vereador Edmundo Coelho da Rosa, referente à prestação de
contas da Associação Rosário de Esportes – ARE e se há servidores que recebam Função
Gratificada, ainda que já tenha a vantagem incorporada a sua remuneração. Vereador Rafael
Silva Pinto, com questionamentos referentes ao Convênio n.º 768370/2011, do Ministério da
Agricultura e Abastecimento. Vereador Eduardo Ustra Ribeiro, sobre o número de pontos de
táxi, de vagas existentes e reservadas a estes, bem como taxistas credenciados. Anteprojeto
de lei, de autoria do Vereador Álvaro Pereira Gonçalves, que sugere a alteração do artigo 1º da
Lei n.º 2.249, de 29 de junho de 2001, que dá direito a isenção do pagamento de passagem
nos ônibus do transporte urbano e dá outras providências. Anteprojeto de lei, de autoria da
Vereadora Catarina Vasconcelos Severo, que sugere o agendamento telefônico de consultas
para pacientes idosos, para pessoas com deficiências e para moradores do interior, já
cadastrados nas unidades de saúde do Município e dá outras providências. Emenda ao Projeto
de lei n.º 09/2013, aposta pelo Vereador Rafael Pinto, que altera a redação dos artigos 1º, 3º,
4º, 5º, 7º, 8º e 9º da Lei n.º 2.441, que dispõe sobre o Conselho Municipal do Meio Ambiente COMAM. . Emenda ao Projeto de lei n.º 09/2013, aposta pelo Vereador Rafael Pinto, que
altera a redação dos artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º e 9º da Lei n.º 2.441, que dispõe sobre o
Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM. Indicações registradas pelo Vereador
Leonardo Vargas, reivindicando a colocação de areia próximo ao Centro Comunitário do bairro
Progresso; fresa asfáltica na rua Mangueira Lagoa. Indicação registrada pelo Vereador
Edmundo Coelho da Rosa, solicitando colocação de amparo na parada de ônibus, na esquina
das ruas Voluntários da Pátria e Silveira Martins; balastramento, patrolamento e passagem de
rolo compressor na rua Raposo Tavares; recuperação da fresa asfáltica colocada no Beco dos
Pintos; limpeza e saneamento na rua Assis Brasil; destinada à Empresa Daiprá, solicitando
colocação de coletor de lixo na rua Marechal Floriano, proximidades do Lojão Oliveira - trilhos.
Indicação registrada pela Vereadora Catarina Vasconcelos Severo, solicitando recuperação
do calçamento ou colocação de fresa asfáltica entre a rua Canabarro e os trilhos, na rua
Marechal Floriano; colocação de fresa asfáltica na boca de lobo nas ruas João de Deus
Ortácio, esquina com Rotary Club e outras no meio da quadra; suporte com lâmpada na rua
São Francisco, n.º 2362; limpeza no campo de futebol da Artidor Ortiz; demarcação de espaço
com placa indicativa de embarque e desembarque, em frente a todas escolas, nos horários de
entrada e saída de alunos; recuperação da rua Barão do Mauá. Indicação registrada pela
Vereadora Cíntia Souza, reivindicando o patrolamento e balastramento da Estrada do Bom
Retiro à direita da BR 290, bem como na rua Longuinho Correa; limpeza na rua Vinte de
Setembro, nos arredores da Escola Infantil Doce Infância, limpeza e colocação de tubos de
esgoto da rua Augusto Moura; Indicações registradas pelo Vereador Luiz da Silva Guma jr.,
reivindicando o balastramento e patrolamento da estrada do Areal e na continuidade da rua
Flaubiano Doyle, a partir do parque de exposições até a saída da BR 158; saneamento nas

ruas Tiradentes e João a Silva Jr.; limpeza pública na rua Mister Waits. Vereador Eduardo
Ustra Ribeiro, reivindicando o fechamento da vala de esgoto em frente à Escola Emília Prates,
bem como na rua Alberto Pasqualini, no trecho lateral da referida escola; conserto da calçada
na rua Canabarro, no pórtico de entrada da cidade e em frente ao n.º 2034; balastramento na
rua Santiago Giribone, n.º 96, poda de árvore na rua Bento Martins, esquina Canabarro,
conserto da luminária na rua Rio Branco, próximo ao n.º 1313; troca do local do container da
rua João Brasil, esquina com Riachuelo. Relatórios de Viagem protocolados pelos Vereadores
Ademir Alves de Melo, Álvaro Pereira da Silva, Adriano Dornelles, Catarina Vasconcelos
Severo, Edmundo Coelho da Rosa, Fabiano Barroso Seiffert, Leonardo Rodrigues Vargas, Luiz
da Silva Guma Junior, Rafael da Silva Pinto e Rogério Souto de Azevedo. Correspondências
recebidas: Ofício da UNOPAR e de Alexandrina Silva e familiares, em agradecimento à
homenagem póstuma recebida em memória de Lino Deoil dos Santos da Silva. ORDEM DO
DIA: Pedidos de Informações registrados pelos Vereadores Edmundo Coelho da Rosa,
Eduardo Ribeiro e Rafael Silva Pinto - “aprovados por unanimidade”. Os projetos abaixo
elencados, após submetidos ao Plenário, obtiveram aprovação unânime: 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 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 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 – “com discussão do Vereador Edmundo Coelho da
Rosa”; 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 – “com justificativa de voto do
Vereador Alsom Pereira da Silva”. Grande Expediente: Neste espaço houve pronunciamentos
dos Vereadores: Eduardo Ustra Ribeiro, Catarina Vasconcelos Severo, Alsom Pereira da Silva,
Rafael da Silva Pinto, Luiz da Silva Guma Junior, Ademir Alves de Melo, Cíntia Pereira de
Souza, Leonardo Rodrigues Vargas, Fabiano Barroso Seiffert, Rogério Souto de Azevedo,
Álvaro Pereira Gonçalves, Edmundo Coelho da Rosa 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 dezoito de março do
corrente ano, vinte horas no Plenário. Plenário Amaro Gomes Souto, da Câmara Municipal e
Vereadores......................................................................................................................................
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